
  

  

  
  
  
  
  

  
  

  מפרט מקובץ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  למשתכן מחיר            

  
  
  

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   אפי קפיטל משכנות בראל
  
  

  19.08.2020כון: תאריך עד
  5.12.2017 – 12"ש מהדורה משהב

  רמת שלמה, ירושלים שם האתר:

    ___ מס' חדרים:דגם ו

  ___  קומה:

  ___  דירה מס':

  1,2,3 :בניין מס'

  26 :מס' מגרש
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  , ג'ב'נספחים א', 
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  תוכן עייים 
  

  פרטי זיהוי  פרק א.
  

  . )1.1-1.2כתובת המבה ומיקום המגרש ( : 1סעיף 
  . ) 2.1-2.2זכות שהקוה רוכש (והבעל הקרקע    : 2סעיף 
  מיקום הדירה בביין, מחסן וחיה.  : 3סעיף 
  אור הדירה. ית  : 4סעיף 
  חישוב שטחה.  ופןוא  שטח הדירה  : 5 יףסע

  ). 6.1-6.7ואופן חישובם ( ,הדירה  באופן בלעדי  המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים  פרוט שטחים וספים   : 6סעיף 
  ). ג-(א  סטיות קבילות  : 7סעיף 
  פרטי אדריכל מתכן הבייה.   : 8סעיף 
  פרטי מהדס אחראי לתכון השלד.   : 9סעיף 

  
  , ציודה ואביזריה, המבה, הדירהןייבר האוית  פרק ב'.

  
  . )1.1-1.6הביין, הקומות ויעודה של כל קומה (  אור ית  : 1סעיף 
  . ) 2.1-2.19חומרי הביין והגמר (   : 2סעיף 
  אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים. ית  : 3סעיף 

  גובה הדירה.           :3.1סעיף 
  הצמודים לה.   םי טחושרה וגימורים בדי ) רשימת חדרים 2(טבלה   :3.2סעיף 
  ). 3.3.1-3.3.3ארוות מטבח ורחצה (  :3.3סעיף 
  מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 
  רשימת דלתות, חלוות ותריסים.  , )3(טבלה   :3.5סעיף 
  ). 3.6.1-3.6.8ואביזרי איסטלציה וספים (  ,ברזים)  מתקי תברואה (כלים, , )4(טבלה   :3.6סעיף 
  . )3.7.1-3.7.11שורת (קתול שמ י חמתק  , )5ה בל(ט  :3.7סעיף 

  ). 4.1-4.8מתקי קירור/חימום בדירה (  : 4סעיף 
  . )5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן (  : 5 סעיף

  . פיתוח ושוות  עבודות   : 6סעיף 
  ). 6.1.1-6.1.6חיה (  :6.1סעיף 
  ). 6.2.1-6.2.8פיתוח המגרש ( :6.2סעיף 

  . ות משותפ מערכות  : 7סעיף 
  ). 7.1.1-.7.1.3מערכות גז ( :7.1יף סע

  ). 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש ( :7.2סעיף 
  חיה.   תפי ץ במרולאוורור מא  :7.3סעיף 
  מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף 
  : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים. 7.5סעיף 
  דואר.  תיבות  :7.6סעיף 
  ת. ספו ת משותפות ומתקים ומערכו :7.7סעיף 

  ). 8.1-8.7ערכות תשתית (מבה למ חיבור ה  : 8יף עס
  . רכוש משותף  : 9סעיף 

  ). 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף (ית  :9.1סעיף 
  ) 9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף (   :9.2סעיף 
  בית משותף (רישום ופרטים).   :9.3סעיף 
  ה. ירלד המשותף הצמודשיעורו של החלק ברכוש   :9.4סעיף 
  הבית.    החלטות בדבר יהולבלת י קסדר : 9.5סעיף 
  שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.   :9.6סעיף 
  החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף 

  
  ספחים

  
  מסמכים וספים שיועברו לקוה ולציגות הבית המשותף.  ספח א'
  .ותערות כלליה  ספח ב' 

  ם.זיכויי  תטבל   'ג פחס
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  חדרים  ___מס' חדרים:/מדגםדירה   , ירושליםרמת שלמהשם האתר:

  __דירה מס':    

  __קומה:    

  __מחסן מס':    

  __מס': חניה    

  __מס': בניין    
  
  
  
  
  

  "מפרט מכר" 

  1974  –  ד לפי חוק המכר (דירות), התשל" 

  2015- ה ן התשע", ותיקו2008    –(תיקון התשס"ח  

  ים שונים) י חיובים וזיכו   ן יי נ ע ב 

  התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה)   כולל(                           

  

  

  )"החברה"או  "המוכר/ת"(להלן         אפי קפיטל משכנות בראל:  ביןנספח לחוזה 

                                                   ת.ז            לבין: 

  ) "ים/ונה"הקאו  "ים/"הרוכשן (להל        ת.ז          

  

             מתאריך:

  

  

  פרטי זיהוי       א.
  

    יקבע ע"י הרשות המקומית בהמשך. :ומס' בית רחוב  ירושלים: ישוב  .1     

  ;26 :מגרש  ____ מס' החלק  30566 גוש מס':  1.1 

  ;11085החלה במקום:  תכניתה    1.2

  

  (ר.מ.י). ראל י ישרשות מקרקע :בעל הקרקע  .2   

  .חכירה :ירהבד  שרוכ שהקונהת הזכו

  .מקרקעי ישראל רשות :שם המחכיר    2.1

  ___  :  תחילת תקופת החכירה   ___  תקופת החכירה:    2.2

  

  )"הדירה"(להלן  דירה מס' וקומה:  .3
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  :1,2,3 ניםבבנייות להלן תיאור הדיר  .4

המשמש  ממ"ד,  –דירתי (להלן מוגן מרחב  ,חדרי שינה 2 חדר שינה הורים, ,פינת אוכל, מטבח, כניסה, חדר דיור - חדרים (גן) 5בדירת 

פינת נטילת ידיים, שירותים (בית שימוש נפרד), (מקלחת), הורים חדר רחצה  ,)אמבטיה( כללי חדר רחצה, פרוזדור, גם כחדר שינה)

  וחצר.*רחבה מרוצפת מרפסת שירות, 
  

  באם מסומן בתכניות המכר.*

  

המשמש גם  מ"ד,מ  –מרחב מוגן דירתי (להלן נה, חדר שי ,וריםינה הש חדר ,פינת אוכל ,חמטב, כניסה, חדר דיור -(גן) חדרים 4בדירת 

  וחצר.ת רחבה מרוצפמרפסת שירות,  פינת נטילת ידיים, חדר רחצה הורים (מקלחת), ,)אמבטיה( כללי חדר רחצה, פרוזדור, כחדר שינה)

  

, חדר שינה)המשמש גם כ ד,ממ"  –(להלן דירתי מוגן מרחב ורים, ה הניחדר ש ,פינת אוכל, מטבח, כניסה, חדר דיור -(גן) חדרים 3בדירת 

  .רחבה מרוצפת וחצרמרפסת שירות,  פינת נטילת ידיים, ת),חדר רחצה הורים (מקלח ,כללי (אמבטיה) חדר רחצהפרוזדור, 

  

גם מש המש ממ"ד,  –י (להלן דירת ןגמרחב מוחדרי שינה,   2חדר שינה הורים,  ,פינת אוכל, מטבח, כניסה, חדר דיור - חדרים 5בדירת 

מרפסת פינת נטילת ידיים, שירותים (בית שימוש נפרד), (מקלחת), הורים חדר רחצה  ,)בטיהמא( כללי חדר רחצה ר,, פרוזדוחדר שינה)כ

  .מרפסת שמששירות, 

  

גם   המשמש מ"ד,מ  –הלן דירתי (ל מרחב מוגן, חדר שינה, חדר שינה הורים ,פינת אוכל, מטבח, כניסה, חדר דיור - חדרים 4בדירת 

  .מרפסת שמשמרפסת שירות,  פינת נטילת ידיים, חדר רחצה הורים (מקלחת), ,)טיהאמב( כללי ר רחצהדח , פרוזדור,ר שינה)חדכ

  

    שטח הדירה  .5

  :כללים אלה המחושב לפיו _________ מ"ר :שטח הדירה הוא

  ירה.קירות החוץ של הדשל  העוברים על פניהם החיצוניים השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים  (א)

   –לעניין זה 

 בינה לבין שטח משותף הדירה לבין מרפסת השמש,ה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין יד בין הדירר המפרקי –" קיר חוץ"  )1(

  דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין 

  של קיר החוץ; כזובמרר קו המצולע האמור יעבו תרה אחרכאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די

  פני הקיר יכללו את החיפוי.בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  קירפני ה –" וץר חקי פניו החיצוניים של"  )2(

  סכום שטחי כל המפלסים בדירה.כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה ב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי בדירה ר  )ב(

  פקיים; המשופעים והאו חיםהמשט ל האופקי של כל חת בלבד לפי ההיטעם אות בדירה יחושב פמהלך מדרג לשטחו של כ  )ג(

  המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט 

 1970 –(בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל ואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה ללו רק השטחים שגובהם תבחישוב השטח ייכ  )ד(

  יתר). בניה (בקשה להות התכנון והנק ת –(להלן 

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 סעיף: ראה הלדירוד הצמ וש המשותף החלק ברכ שיעורו של  )ה(

  

  :מדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדיפירוט שטחים נוספים המוצ  .6

גולה) וי תקרה (לא פרמד [קירוי הכוונה למשטח מלא השמש מקורה מתוכה מרפסת ._________ מ"ר :)1(שמש בשטח תמרפס  6.1

  ._________ מ"ר: בשטח, בד]מעל בלת אח הנמצא קומה

  המוצמדת); החניהכנית שטחי החניה עם סימון מקום (יש לצרף ת ._________ : מס' מקורהחניה   6.2

  המוצמד);ם המחסן וק ת המחסנים עם סימון מי(יש לצרף תכני .ר"מ_________  :)2(בשטחדירתי מחסן   6.3

  אין. :)3(ירתי בשטחד  תףרמ   6.4

  אין.: טחבשה לדיר מוצמד גג   6.5

  כנית החצר המוצמדת לרבות שבילים ורחבה/ות מרוצפות ואחר'); (ראה ת_________ מ"ר : )4(חצר מוצמדת בשטחבדירות גן:   6.6
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  . ח)ט שו(מהות  ן בלעדי יש לפרטםפונוספים המוצמדים או משמשים את הדירה בא חלקים/אזורים,/אם יש שטחים  6.7

       פת הדירה).ממפלס רצ ךמונהיה י(יתכן ומפלס רצפת המסתור . וכנית המכרן בתמסומכל שכ :הכביס מסתור

  הערות לחישובי השטחים:

 המצולע הנוצר על ידי הקוויםמרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך ת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש"  .1

של קירות הדירה ל פניהם החיצוניים המרפסת וע הבנויים שלמעקים הות החוץ או קיר ם שלים על פניהם החיצוניירבוהע

  .תבמרפסהגובלים 

בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר הוא השטח הכלוא בין קירות המחס, מחסן של שטחו  .2

  .ר במלואויכלל שטח הקייף משותמחסן גובל בשטח קיר ה רשאכהקיר; רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל

  ס"מ;  20  מתחת לקירות החוץ בעובית שטח תיאורטי ץ של המרתף בתוספהוא השטח הכלוא בין קירות החו, מרתףשל  שטחו  .3

 ריק  כאשר ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר;ריד בינו לבין חלק של דירה אחרת כאשר קיר המרתף מפ

  לואו.ל שטח הקיר במכלייף ף גובל בשטח משותהמרת

המופיע במפרט  חצרבין שטח ה 5%יעור של עד יה בשיאת שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סט , כולל חצרשטחה של   .4

  המכר לבין השטח למעשה.

  

  סטיות קבילות:  .7

  :הז ט המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרהסטיות 

גדולה  ם לעניין שטחה של חצר תותר סטייהאולח למעשה; וובין השט  6-ו 5סעיפים פורט בשטח כמבין  2%ד של עסטייה בשיעור   (א)  

  לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף 

שלא יעלו על  יאנאי התאמה מתיאור זה ובת ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המיד

  לעיל. 6-, ו5פים יפורטים בסעלמעט שטח חצר), המחים אחרים (ושט  דירהמשטח ה 2%

הן סטיות קבילות ולא יראו אותן  האבזרים למעשהוכמויות זרים במפרט ומידות האבוכמויות בין מידות  5%סטייה בשיעור של עד   ב)(

  .)ונות, ארקבועות שרברבות תריסים, ,תדלתוחלונות, , אריחים(אביזרים קרי:  כסטייה ממפרט זה

הכללים למידה שלמה.  ו/או מעוגל שטחת והסבירות בביצוע ו/או במדידה ו/או בחישוב הוליות המקובכפוף לסט  טחיםב השחישו  (ג)

ת "ק ב , (כפי שתוקן1974 –לחלק א' במפרט זה, הוגדרו בצו מכר דירות (טופס של מפרט), תשל"ד  7-ו 6, 5לחישוב שטח בסעיפים 

שויות, רב(כגון: לחישוב "שטח"  אחרות חישוב שיטותין בלן הכללים סתירה בי  ככל שיש ,")הכללים הלן:) (ל24.2.2008מיום  6649

  יגברו הכללים כהגדרתם לעיל. פס"ד וכו'),ב ,תקןב

שטחים הנמוכים  לרבות ,הלמפרט ז (א) בפרק א' 5כולל את כל חלקי הדירה המסומנים בתוך המצולע כמפורט בסעיף  ,שטח הדירה

והבניה (בקשה להיתר התכנון  תקנות לפי ,הדירה השוניםהמחויב לחלקי  המינימלי אך הם מעבר לשטח ,ליבה המינימהגו גדרתמה

     רכוש המשותף. ב. מובהר כי שטח הדירה אינו כולל חישוב והוספת חלקה היחסי של הדירה 1970- ) התש"ל תנאיו ואגרות

      

  בע"מ. ריכליםיגאל לוי אד"):לריכהאד ("להלן " יתרקשה להבה ךשם עור  .8

  , ירושלים.33יפו :כתובת  02-6221893פקס: 02-6221625:ןפוטל  

 office@leviarch.co.il:דוא"ל  
  
  

  שובל יהודאי מהנדסים. "):המהנדס(להלן " שם האחראי לתכנון השלד   .9

  ., יהוד10שבזי  :ובתתכ  03-6420223:פקס03-6420103:טלפון  

   office@syeng.co.il:לא"דו  
  

  

  המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ניין, ר הבתיאו  ב.
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הבניין או  חזית בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א      *

  .תףשטחים ברכוש המשו

  .יההבנ ת היתרמועד קבלל קנות, התקפיםי והתהרשמ הישראלי קןהת תלפי דרישו מלאכות יהיוהו םכל המוצרי  *

   

  הבנייןתיאור   .1

קומת יה ושירות. ף תת קרקעי לחנרתמ תקומאים מעל הנמצ ,דומיםם ינבניי 3 מתוך אחד ,"רב משפחתי" מגוריםבנין   1.1

  בשלבים לפי החלטת החברה. הבניינים יבנו במקביל או .קומות מגורים 4 ודרקע ועק 

                

  ;, הכוונה למגורים בלבד(*);  דירותדירות למגורים 20 :כל בניין ב      1.2

  
 ים,ם שנועדו למגורדרית חחדר או מערכ -"הר"דינאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - ד) התשל"דירות(לפי חוק מכר   (*)

  או לכל צורך אחר. לעסק,

  וייעודה של כל קומה וט הקומות בבנייןפיר – 1טבלה מס'   1.3  

  

  לכל הבניינים קומה משותפת 

  כינוי או תיאור

 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

ת מספר דירו

  המובק
 הערות סוג השימוש

 ---  - 1 מרתף תקומ

 קומתית,אה מבו בכל בניין:ם: למגורי

  .חדר מדרגות, מחסנים מעלית,

מאגר מים מיסעות, מעברים,  ת,יונח כללי:

, (משותפים לשלושתם) וחדר משאבות 

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 

 המתכננים והרשויות.

ממוקמות ות שונות התכן ומערכי

סמוכים  תו גם בניין/יםרשין יבבני

ם ו בבניין/ים סמוכיו ימוקמו/א

 בניין.וישרתו ה

  

  בכל בניין

  כינוי או תיאור

 קומה

מעל /קומות מתחת

  כניסהקומת ה למפלס

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 4 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

, מעלית  ,מבואת כניסה (לובי), (גן) מגורים

ות מתקנים ומערכות טכנירגות, דמחדר 

 רשויות.דרישת המתכננים והלפי 

 ח.בפיתוי גז ברצו

 1-4 יםורמגקומות 
4  

 (בכל קומה)

חדר , מעלית  ,מבואת כניסה (לובי), ריםמגו

מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות, 

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  גג עליון

  (ראשי)
 ---  --- 

מתקנים יות, ראסול מערכות מדרגות,  חדר

פי פרטיות), ל(משותפות/ ת טכניומערכות ו

 ם והרשויות.רישת המתכנניד

 --- 

  סך הכל קומות

 למגורים 
5  ---  ---  --- 

  סך הכל קומות

  בבניין 
 (הראשי). במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 6

  

  

   :והבהרות הערות

   .הבניה יינויים בטבלה בהתאם להיתרייתכנו ש )א(
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  לבניין [כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה ניסה הקובעת היא הכ ו מהכניסותיש לציין איז יין,לבנ אחת כניסהמ יותר שירה שבמק   (ב)

  ה להיתר)]. קש(ב   

  

  

  :בכל בנייןראשי) ( ףמשות חדר מדרגות  1.4

    .הגג עד למפלס -1קומת מרתף ממפלס מקורה  :מדרגות חדראפיון כל  ,1 :כל בנייןבהמדרגות  י/מספר חדר

     אין. :מדרגות נוספים חדרי

  

כונות. היה חשמלית ללא ו/או עם חדר מות 24.81הישראלי למעליות מס' לדרישות התקן  תתאים המעליתיש;  :בנייןכל ב מעלית  1.5

      .6 :מעליתלמספר התחנות  ,1 :בנייןכל ב המעליותמספר 

  . )ןדי כל וראות, בהתאם להל בנייןכב לבדחת ב(בא .יש :(*)פיקוד שבת מנגנון; 6 :מעליתלמספר נוסעים 

מגובה המעקה ועד לתקרת התא ולכל  קירות התא יצופו פלב"ם בלוחות אנכיים. על הקיר באחורי תותקן מראה :תאכל  מוריג 

 צבוע בתנור או מ"מ לפחות. תקרת התא תהיה צבועה בצבע סופי 27תצופה בגרניט או שיש בעובי של  רוחב התא. ריצפת התא

יהיה מאסף מטה מלא (בקומת הקרקע  פיקוד המעלית/יות: או עקיפה. ישירה ורהתא קן בהנמכת ותותומ הי תקר"סה עתכו

  ה הפיקוד פיקוד "יעד".ר יהיונים). במידה ובקבוצה תהיינה שלוש מעליות או יותמאסף לשני הכיו

  ש'. / 1.0מהירות  –קומות  3-14הקומות: בהתאם למספר  נקבעתמהירות המעלית 

  

  .אין מר:עמדת שו  1.6
סעיף בהתאם ל ו/או חב' הניהול בנייןרי הדיי נציגות  מעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"ימובהר כי הכוונה ב –שבת" ית מעל"  *)(

  .1969-ז' בחוק  המקרקעין תשכ"ט 59

  

  :(בכל בנין) חומרי הבניין ועבודות גמר  .2

  .השלד מהנדסתכנון , לפי הוב רגילילבשות ועשמת :יההבנ שיטת; דלשה דסמהנ לפי תכניות שלד הבניין:  2.1

  ; השלד לפי חישובי מהנדס :עובי .םיין מאלמנטים מתועשים/טרומיטון מזוו/או ב בטון מזוין :חומר :ת קומת קרקערצפה ותקר  2.2

       .1 חלק 1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי: 1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמיבידוד 

   .1045מס'  לפי תקן ישראלי :בידוד תרמי; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .מזוין : בטוןמרוח :ומתיתותקרה ק פהרצ  2.3

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  קוסטי:. בידוד איועץלפי החלטת ה :בשיטה

   לקה.ת החריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניע

   לד.הש לפי חישובי מהנדס עובי:השלד.  מהנדס תכנוןמתועשים מבטון, לפי או אלמנטים  מזוין,ון בט  :חומר בניין:ת הגגו  2.4

   .1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי .נטייםוודרישות התקנים הרלו חיות היועץלפי הנשיפועי ניקוז ואיטום: 
 באם מכלול .השלד מהנדס ותוהנחי כלידריון האהתכנ לפי הב רגילולישב ה,מחצמתועשת ל/מתועשת קירות חוץ:  2.5

  , )אחראו  או בלוק תאי (איטונג ,בסגבלוקי לוחות גבס, הפונה לדירות,  בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד ,מתועש למחצה/מתועש

  . 1045ס' ישראלי מ ןק י תלפ :בידוד תרמיהמהנדס. תכנון : לפי עובי בכפוף לעמידה בתקינה הרלבנטית. להכו    

  ירוק" של מכון התקנים הישראלי. תו תקןפנים יהיו בעלי " וקירות ותתקרצבעי 

  :גימור קירות חוץ  2.6

  הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.חיפוי קשיח דוגמת קרמיקה.  ו/אואבן מלאכותית,  ו/או בעיתט אבן  :עיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1

  ; ויים אחריםעם חיפ בלומש )בותשכ 2טיח ( :טיח חוץ  2.6.2

  ית.וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומ , גווןהאדריכל יהיה רשאי לשנות סוג :רחיפוי אח  2.6.3

  השלד והיועץ   מהנדס   נחיות ה משולב, לפי  / )אחר/בלוק תאי (איטונג  /בלוקי בטון  /מזוין  בטון ומר:הדירות: חקירות הפרדה בין   2.7

  .  1חלק  1004וסטי הנדרש על פי ת"י  וד האק ביד ר ה שיעו   יעניקו את   כל מקרה ב ו   טי, ס ו אק ה 

  .תכנון המהנדס, גובה לפי תכנון האדריכל משולב לפי /וק בל /בטון  :חומר וגובה: מרפסות (ככל שיש)קיר הפרדה בין 

  :מדרגות חדר  2.8
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חדרי המדרגות קוסטי להאוד הביד ;סבי המהנדלפי חישו עובי: .במשולבטון מזוין או בנוי או  מעטפת: חומר:קירות   2.8.1

  לית יבוצע על פי הוראות כל דין.והמע

בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון וגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי ((פנלים) כד חיפוי בשיפולים פנים: חומר:גימור קירות   2.8.2

  הישראלי) עד לתקרה. התקנים

  הישראלי).   םהתקני כוןם מע" מטירוק ו תקן בעל "ת( יסינטט  דיוסח טי ה: חומר:גימור תקר

 ים הרלבנטיים,דרישות התקנהמדרגות יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבן בהתאם לת: מדרגו  2.8.3

  ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות ומשטחי הבניים (פודסטים) ופסים מחוספסים כנגד החלקה.

  יבוצע על פי כל דין. מעלית/יותגות והמדרי ה/לחדרסטי ד האקוהבידו :יטד אקוסוד בי  2.8.4

  .1142י , בהתאם לת"מתכת ו/או בנוי ו/או משולב (לרבות מאחז יד) :מאחז יד  /מעקה  2.8.5

    המדרגות. חדרבאמצעות  :עליה לגג   2.8.6

  

  :ןייבכל בנ קומתיתמבואה (לובי)   2.9

או קרמיקה או גרניט (שיש)  נסורה  ןח, דוגמת אבי קשייפובח יהיה פניםקירות גימור  :ר: חומ תיתקומ  מבואה גימור קירות פנים

 בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים( ע טיח וצבעהקשיח יבוצ מעל החיפוי ,לפחות פורצלן, עד לגובה משקופי הדלתות

  עד לתקרה. הישראלי)

מכת לא קרה מונשל ת במקרה. )הישראלי כון התקנים" מטעם מק ותקן יר ו"ת בעל(סינטטי  סידטיח +  תקרה: חומר:גימור 

  . אבן נסורה או גרניט פורצלן: ריצוףמעל תקרה זו. יבוצע טיח 

  

  :בכל בניין ראשית י) כניסהמבואה (לוב  2.10

 קוף דלתשמ לגובה דעות לפחוחיפוי קשיח, כדוגמת אבן נסורה (שיש) או קרמיקה או גרניט פורצלן,  :חומר :קירות פניםימור ג 

  .הישראלי) בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים(צבע אקרילי יבוצע טיח ו י הקשיחל החיפועמהכניסה. 

  או תקרה דקורטיבית. או תקרת משנה/ו סינטטי ("בעל תו תקן ירוק"), דיסטיח + : חומר :תקרהגימור 

העומדים בתקן ו ,"רמ 0.64-מד לא יפחת דיח הבוראשטח ה .ןורצלאבן נסורה (שיש) או אריחים מסוג גרניט פחומר:  :ריצוף

  . למניעת החלקה 2279ישראלי ה

   .6.1.3פיתוח סעיף  דותעבו ראה :לרבות מערכת תאורה גימור חניה חיצונית לא מקורה  2.11

   :חדרים לשימוש משותף  2.12

  ) וכדומה. חדר/ים טכניים (ככל שיהיו

בחדרים  :גימור תקרה .)שמל, מים וכו'ות חארונ ות,(למעט גומחליסיד, ופת דוגמ יטט ינס צבוע בצבעטיח  :גימור קירות

   -טכניים 

  מטעם מכון התקנים.בעל "תו תקן ירוק" בטון צבוע בצבע סינטטי. כל הצבעים, 

  .או משולבאו פורצלן יחי קרמיקה או טראצו אר :גימור רצפה

  

    :הערות

  התקנים הישראלי. כל צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון  .1

יהיה בהתאם  ם)שטחים המשותפי(בדירות ובחלקי הבניין השונים בריצוף דרגת מניעת ההחלקה של ה  .2

     .למניעת החלקה 2279הישראלי  לדרישות התקן 

  

טת על ה חשמלית הנשלת, בעלת פתיחגגמזוניום אלומי יה דלתבניין תההכניסה לת דל :ןבנייכל ל שיתרא דלת כניסה  2.13

    מנעול עם לשונית שבת בדלת הכניסה. למגזר החרדי: .ת אינטרקום ומחזיר שמןכידי מער

  דלתות אש, כולל מחזיר שמן. :מדרגותדלתות חדר   2.14

  .לכיהאדר ןנותכלפי חומר וכמות,  ,תאור :שותףימוש מ ות חדרים לשדלתות וחלונ .דלתות פח דלתות חדרים טכניים:

     אין. :בי קומתית לודלתו  2.15



   מותנה בהיתר בניה
נער בניהמפרט  היתר  קבלת  לפני  וך  רקה  לשינויים  רשויות  כפוף    כנוןהתע"י 
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  , ג'ב'נספחים א', 

  31  מתוך 9 'עמ  19.08.2020תאריך: /1-3ים ניינב /ט מכר (מקובץ) למשתכן מפר / רמת שלמה, ירושלים /אפי קפיטל משכנות בראל  /בניהמסד לאיכות ה
 

 :משותפים וחלקים חדרים , ים טכניים/חדר חניות, מדרגות, מבואות קומתיים, , לובי, חדרןבנייכל לבכניסה , תאורה  2.16

  .יש

 ומתיתמבואה ק /מדרגותועה בחדר הבת לתאורת לילה קבבבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון ש

   .מבואה קומתית/מדרגותאור בחדר הירה להדלקת  הד ךוולחצן מת

 עיצובלבד)  בגוון לפי וני בהחיצ קםפח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר (בחל ארונות חשמל, גז ומים: חומר:  2.17

   האדריכל.

ד לכל נפר הת מונתקנן הופילחילאו  נפרד, סנים למונהכל המח ת החשמל שלחיבור הזנו :דירתייםתאורה במחסנים   2.18

  .בחירת המוכר והחלטתו עפ"יירתי אליו משויך המחסן דהאו למונה מחסן, 

של  הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף : יש.ותת משותפלמערכות אלקטרומכניולתאורה וחיבור חשמל   2.19

וקמו סמוך ו/או ימן הייוקמו בבנימאך  יין,ישרתו הבנ שותפות אשרל (יתכנו מערכות מהבניין/ים לפי תכנון מהנדס החשמ

  שרתו גם הבניין, בכפוף לאישור הרשויות השונות).ן הסמוך ויבבניי

  וני ומואר. עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.יין חיצמספר בנבחזית הבניין יותקן  מספר בניין:  2.20

  

  י זיהוי) פרט –ק א' בפר (בנוסף לאמור תיאור הדירה  .3

  ירה*:ה הד ובג   3.1

  מ'. 2.50-לא פחות מ התקרהתחתית הריצוף עד רה מפני הדי גובה     

  מ'; 2.05 -: לא פחות מגובה חדרי שרות ופרוזדור     

  מ';  2.05 -לא פחות מ:  ש)באם נרכדירתי (*גובה מחסן     

ח שט רה בהדי מקרה גובה משנה. בכל ות מקומיות ותקרותלמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכהערה:   *

  תקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין. פי הי דירה על ע לגבי חלק בוהק  ילהמינימ

  

  המשמשים אותה. המוצמדים לה או בשטחים בדירה ו רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'   3.2

  לה זו).שלאחר טב הבהרות,/(ראה פרוט יתר בהערות    
  
  פרק א'   4ה בסעיף תיאור הדיר בדירה לפי הקיים בפועל ם. יל אופציונ  אזוריםחדרים/חללים/ל ש מה כוללתלהלן רשי

  ולפי המוצג בתוכניות המכר. 
  

 )1(חומר קירות תיאור 
  )2(גמר קירות ותקרות

 )4(ריחי חיפויות א ומיד
 (בס"מ)

  )4(וחיפוי  )3(ריצוף
מידות אריחים (בס"מ) 

  ריצוף
 כוי למ"ר/ מ"א לזי מחיר

  שיםבשקלים חד
 הערות

 סה כני 
  בטון בלוקי ן,בטו

 )1( 
 ראה פרוט בהערות בהמשך.  אין )3( ראה )2( האר

  חדר דיור 
 ופינת אוכל 

  בלוקי בטון בטון,
 )1( 

 .בהמשך בהערות פרוט  ראה  אין )3(ראה  )2( ראה

 מטבח 
  בלוקי בטון בטון,

 )1(  

  ןאי )3(ראה  )2( ראה
  בהמשך. ראה פרוט בהערות 

  אין )4(ה אר חתון ת רון  משטח א   חיפוי מעל 

 ים / פרוזדור 
  בלוקי בטון  ן,בטו

 )1( 
 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ראה  )2( אהר

 חדר שינה הורים 
  בלוקי בטון בטון,

 )1(  
 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ראה  )2( ראה

 שינה   י / חדר 
  וןבטקי בלו ,וןבט

 )1(  
 .שךמהפרוט בהערות בה רא אין )3(ה אר )2( ראה

 ממ"ד 
  בטון מזוין 

 ראות הג"אהו לפי
 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ראה  אלפי מפרט הג"

  חדר רחצה כללי 
 (אמבטיה) 

  בלוקי בטון בטון,
 )1( 

 אין )3(ראה  )2( ראה
 .בהמשך ראה פרוט בהערות 

 אין )4(ראה  רצלן ניט פורגחיפוי 

  ם הורי   חדר רחצה 
 ) ת מקלח ( 

  ןוטבלוקי ב בטון,
 )1( 

 אין )3(ראה  )2( ראה
 .המשךב ראה פרוט בהערות 

 אין )4(ראה  גרניט פורצלן חיפוי 



   מותנה בהיתר בניה
נער בניהמפרט  היתר  קבלת  לפני  וך  רקה  לשינויים  רשויות  כפוף    כנוןהתע"י 
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  , ג'ב'נספחים א', 
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 )1(חומר קירות תיאור 
  )2(גמר קירות ותקרות

 )4(ריחי חיפויות א ומיד
 (בס"מ)

  )4(וחיפוי  )3(ריצוף
מידות אריחים (בס"מ) 

  ריצוף
 כוי למ"ר/ מ"א לזי מחיר

  שיםבשקלים חד
 הערות

  שירותי אורחים 
 (בית שימוש נפרד) 

  בטון, בלוקי בטון 
 )1( 

 ןיא  )3(ראה  )2( ראה
 ראה פרוט בהערות  בהמשך.

 ןיא  )4(ראה  גרניט פורצלן פוי יח

 .ערות בהמשךראה פרוט בה אין )3(ראה  )2( ראה )1( ראה  שרות   מרפסת 

 שמש    מרפסת 
  בלוקי בטון בטון,

 )1( 
 אין )3(ראה  2.6ף ראה סעי

  .2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף 
 ראה גם פרוט בהערות בהמשך.

  צפת  רחבה מרו 
   (בדירות הגן) 

  וקי בטוןלב בטון,
 )1( 

 אין )3(ה רא 2.6 ףראה סעי
  .2.6ני ראה סעיף קיר חיצו  יחיפוי/ציפו

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך.

  מסתור כביסה 
  בלוקי בטון ון,בט

 )1(  
  3.4ראה סעיף  אין  אין  )2( ראה

  דירתי  מחסן  
  או מחסן מוצמד 

  ) שהוצמד (ככל  

  בלוקי בטון  בטון,
 )1(  

 אין )3(ראה  )2( ראה
ן תכנו יפת מחסן לעובי קירו

  דין  לולפי כ האדריכל/המהנדס

  
  

  ה:לטבלוהבהרות הערות 
  

   :חומר קירות  )1(

  בלוקי בטון תאי/בלקי גבס או לוחות גבס בתנאים להלן:/קי בטוןבטון/בלו :מ  בדירה יהיו עשויים קירות ומחיצות הפנים

 מ"מ לפחות. 0.6עובי דופן הפרופילים  -

 לפחות.מ"מ  70לים רוחב הפרופי -

 לי)./ מינרא צמר סלעים / זכוכית(ק"ג למ"ק  12ל לחות ות שבצפיפ 2בידוד " -

  מכל צד של מחיצת הגבס יהיו אחד מאלה:

מ"מ לפחות, מחוזק ומשופר לנגיפה בעל  15.9ן לוח בעובי (מחיצה דו קרומית), או לחילופימ"מ לפחות  12.5לוחות בעובי  2 -

 ).מ"ק לפחותק"ג/ 1000ה (צפיפות גבוה

  ספק הלוחות./אם להוראות ומפרטי היצרןו בהתהיע יהביצופרטי 

  פרטיו.בכתב את התאמתם למ מוד אחר התקנת הלוחות ויאשרת יבצע פיקוח ציצרן ספק הלוחו

ל קירות אלו ניתן שמעטפת הפנים שבבניה רוויה, כאשר קירות החוץ מבוצעים בשיטה המתועשת / מתועשת למחצה,  :חוץ קירות

בידוד ": 1045נטית לרבות בת"י ברללעמידה בתקינה ה הכל בכפוף .או בלוק תאיבלוק בטון , גבסי וק גבס, בל עשויה מלוחות תהיה

  הקירות בבלוקים המוגדרים ע"י היצרן "כעמידים למים" או מבלוקי בטון.  יבנומקרה  בכל צהרח בחדרי, רהבכל מק ). " םבנייני תרמי של
  :תקרות/ירותגמר ק  )2(

 בהתאם ות. במרחב המוגן הגמר יהיההבניה של הקירבהתאם לחומר  ו+ צבע אקרילי אטיח ה, היי ליתנויקונבנצ : בבניהגמר הקירות

  לבן. :גוון .קרילי+ צבע א ת פקוד העורףהנחיול

  ן.: לבגוון .לי+ צבע אקרי הנחיות פקוד העורףל בהתאם במרחב המוגן הגמר יהיה+ סיד סינטטי. טיח  :מר תקרותג 

  .אקרילי ללא חיפוי): צבע (בתחום רותיםשיי רחצה וקירות בחדרגמר 

  :גמר קירות במרפסות

  . חזיתות ללא תשלום נוסףגמר הקירות במרפסות יהיה כדוגמת כלל ה

או בנוי  יםהרלבנטי(באם לא נקבע אחרת). מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית התואמת לדרישות התקנים  :תות המרפסועיצוב מעק

  ת.דוגמת החזיכ

  

  .  הישראליתקנים ן ירוק" מטעם מכון הקתת פנים יהיו בעלי "תו רות וקירוי התקצבעכל 

  

    :ריצוף  )3(  
  בדרישות התקינה והחקיקה הרלבנטיות. רצלן (גרניט פורצלן), סוג א' העומדיחים מסוג פוחדרים בדירה יותקנו ארמערכות הלכל   

  .ות חיפוי קשיחריאם כן צוין בגמר הק אלא  פחות,ל ס"מ 7בה מחומר הריצוף בגו היקף הקירות הריצוף יכלול שיפולים בכל

   בשיפולים. מחופה בחיפוי קשיח אין צורך ם קיר החוץבמקומות בה
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דוגמאות/גוונים מכל סדרה התואמים  3-סדרות של ריצוף ו 4קונה, לכל הפחות, לריצוף, המוכר יציג ל ועדאריח, המילכל מידת 

  ון בהיר ניטרלי.וגם, לפחות אחד מהם במגוריירות בדבשימוש  ים נפוצים ושכיחיםדוגמאות/גוונל

בה (למילוי רה בין שני גוונים של רוייג לקונה בח). המוכר יצLAPPATO" (רות תהיה בגימור "מבריק חלקיתמבין הסד לפחות אחת

  נה.י הקוע"ח שנבחר וון השולט של הארירוב ביותר לגפוגות, בין אריחים). אחת בגוון אפור והאחרת בגוון ק  -מישקים 

.  סוג א'   . ס"מ   60/60במידות  חים  ארי ):  מרוצפות חיצוניות ורחבות ותת/פסמרשירותים, ,עט חדרי רחצה מל( בכל הדירהריצוף   -

החלקה  ל   גת התנגדות נטיות ובדר ב ודרישות התקינה והחקיקה הרל   2279העומד בדרישות ת"י  .  ) גרניט פורצלן (   פורצלן מסוג    חים ארי 

R-9   לפחות .  

מסוג    . אריחים סוג א' ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  לבחירת הדייר ממידות : תומרפסת שירשירותים//רחצה י/חדרב ריצוף  -  

  בחדרי   -   נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה ב ודרישות התקינה והחקיקה הרל   2279העומד בדרישות ת"י  .  ) גרניט פורצלן (   פורצלן 

  . לפחות    R-9ותים  יר בש ,  ת חו לפ   R-11  וברצפת תא מקלחת   , לפחות   R-10  ה רחצ 

א'.    סוג "מ.  ס   25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  ידות לבחירת הדייר ממ  :)בחצר( חיצוניתצפת מרו ברחבהאו  שמש ף במרפסתוצרי  -

 קה  גדות להחל דרגת התנ נטיות וב ב הרל ודרישות התקינה והחקיקה    2279. העומד בדרישות ת"י  ) גרניט פורצלן (   פורצלן אריחים מסוג  

R-10 ת.  חו לפ  

  המוכר.   ת עפ"י בחירת אריחים במידו ): שהוצמדככל  ודירתי א( ריצוף במחסן  -

  
   ות:קירחיפוי   )4( 
דוגמאות/גוונים מכל סדרה התואמים  3-סדרות של ריצוף ו 4חות, י, המוכר יציג לקונה, לכל הפהמיועד לחיפולכל מידת אריח,     

  ניטרלי. רית אחד מהם בגוון בהלפחו ורים,מגבדירות  ים ושכיחים בשימושגוונים נפוצ/לדוגמאות

וי ין שני גוונים של רובה (למילקונה בחירה ב). המוכר יציג לLAPPATOגימור "מבריק חלקית" (הסדרות תהיה ב לפחות אחת מבין    

  נה.קוחר ע"י השולט של האריח שנביותר לגוון הפוגות, בין אריחים). אחת בגוון אפור והאחרת בגוון קרוב ב –מישקים 

ר יהא רשאי וכהמס"מ.    30/60- ס"מ או כ   25/33- ידות כ במ .  ) גרניט פורצלן (   פורצלן ג א'. אריחים מסוג  ו ס  :שירותים,רחצה  י/בחדר  -

  . במחיר הדירה ס"מ ללא שינוי 33X33ס"מ,  20X50, אריחים במידות דומות למפורט וכן במידות נוספות בהסכמת הקונהלהציע, 

 -ועד לתקרה  מעל החיפוי. לפחות מהמחיר עד גובה משקוף הדלת יירת הקונה ללא שינות לבחבמידו הי רחצדר/בח חיפוי קירות

  אקרילי.טיח + צבע 

  מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי.  מ'.  1.50רותים חיפוי קירות במידות כמפורט בחדרי הרחצה עד גובה יהש בחדר

ע"פ תכנון  קיר יפויח ס"מ לרבות 25/40 -כ לשדות תוך גומחה, במיתים בהשירור סמוך לחדיתוכנן מחוץ אך ב ידיים, נטילתכיור 

  האדריכל.

חיפוי קירות    -   BI.  כאשר התנור אינו ביחידת  ) ך משטח העבודה (מעל ארון תחתון לפחות לכל אור ס"מ    60ובה  ג ב : מטבחחיפוי ב  -  

+  טיח  רות:  . מעל החיפוי ובקי ) מ' מעל הריצוף   1.50גובה  צפה ( הר רמי ועד  ליון של החיפוי הק ו בקו הסף הע תואם מאחורי התנור וסביב 

  ע אקרילי.  צב 

  וי קרמיקה זהה לגמר הקירות. דוד אקוסטי וחיפת כולל ביבנימו סגירהלצנרת גלויה תבוצע 

קי ם לחלמיבר עת מעלמני םנטייבים הרלדרישות התקנ הרצפות והנקזים באזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפיהקירות, 

  ם.יכחדרים סמוו/או  בניין

  

    הערות:

  חר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור ה אך ורק ממבלמניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעש –ייר בחירת הרוכש/ד 

  ם שונים, גם מאלו שנבחרו ע"י החברה.מוצרים שונים מספקי

  ת מעבר ם הרלבנטיים למניעינדין ולפי דרישות התק הות הורא פיייאטמו לבאזורים הרטובים  םצפות והנקזיהקירות, הר איטום:

  .  מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.    

  .ס"מ 2 -עד כייתכן הפרש של  ,חללים סמוכיםבין ל ומרפסת שרות, ה, חדרי רחצה, ממ"דסה לדירבכני – פלסיםהפרשי מ 

  ., קנותתר בתמוגובה ה ד(מדרגה) ע מונמך/המוגב יתכן סף גג, /ביציאה למרפסות שמש  

  עד גובה "אריחים שלמים".לפחות, או טבלה ה המצוין בובלגעד גובה חיפוי הקירות יעשה   - י קירותפוחי  

    חברה. ה   טת חל פי ה ס"מ, ל   60  - פחות מ   ן אורכ באם יש פינות קמורות ש   , PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או    –י  פרופיל פינות בחיפו 

  הריצוף בדירה. שלבצע ליטוש ו/או הברקה ת אלהחברה ניעת ספק יודגש כי מל - ליטוש/הברקה  



   מותנה בהיתר בניה
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  במדויק ו/או בכלל, בתוכנית המכר, וככל שתותקן    ,תסומן  באם תותקן, לפי החלטת החברה, מובהר כי לא בהכרח– ה/ות, קוררגולהפ  

   יכל.תכנון האדר יפו/או משולב, למיניום אלו ו/או דהלפ ו/או עץ ו/או בטוןמ יהתהיה עשו        

 יתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכותקירות וחז למעט בשולי, ס"מ לפחות 7בגובה  ,(פנלים) מחומר הריצוף –שיפולים 

  רים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות (גרונג).ואזו

נדרש  לריצוף טראצו לפחות. "ממ 3של  ים (פוגות)בין אריח חביצוע מרוונדרש חיפוי, ו יצוףלרם ניהתק  לפי דרישות – גות)מרווחים (פו

  .ותלפחמ מ" 1 מרווח של

  
  

  :תארונו  3.3

  
   :תוןחטבח תארון מ    3.3.1

ם לכירייהכנה  ,להתקנה שטוחה של הכיור ך פתח המתאיםיתומדפים, תושבת לכיור, ח ,תהארון יכלול דלתות, מגירו  -

  ונקודת חשמל להצתה), הכנה למדיח כלים.  נקודת גז לבישול(תושבות וחיתוך פתח מתאים להתקנה שטוחה,  ותמובנ

 מ.ס" 60-תות, יהיה כעומק הארון, כולל חזית הדל 

 ף.ס"מ מעל פני הריצו 90-של משטח העבודה יהיה כון עלי ףס בהגו   

 מ לפחות.מ 17-18עובי הארון והמדפים יהיו מעץ לבוד (סנדוויץ) בף גו" 

  ות.מ"מ לפח 5-6גב הארון יהיה מעץ לבוד (דיקט) בעובי 

 / (סנדוויץ) דלתות הארון תהיינה עשויות מעץ לבודMDF / סטפורמינג.לוחות פו  

 ירות תהיינה בעלות מסילות גובהו ולכל עומקו. המגלכל  ,לפחות ס"מ 60ירות ברוחב גדת מיל יחיכלו הארון

 ת ממתכת.טלסקופיו

  ה של הארון, יותקנו פתרונות מכניים ל פינה אחת בלבד, אם נדרש ולא יותר. ביחידת הפינהתחתון יכלוארון המטבח

  או שווה ערך. נשלף כדוגמת מג'יק קורנר לאחסון

  :יבים המפורטים להלןכרת המטבח יהיו בהתאם לרונווי אפיי צסוג    -

 כת.פורמינג. ידיות מתני: פורמייקה / פוסט חיצו ציפוי 

 מדפים: מלמין או פורמייקה.  ימי וגמרציפוי פנ  

  :להלן יבחר המוכר כמפורט ו יהיו לבחירת הקונה מתוך סוגים וגוונים שיציג המוכר ו/או הספקים שסוגי הציפוי וגווני   -

 ן ים לבחירה, אחד מהם בצבע לבן ואחד מהם בגווונגוונים ש 5הקונה לפחות  ינצוני: על המוכר להציג בפיחוי פצי

  ניטרלי.

 י פנימי: בגוון לבן.פוצי  

המוכר . החליט הדייר שלא להתקינם, על להחלטת הקונהבנים בארון תחתון הינם תכנון והתקנה של מדיח, תנור וכו' מו -

ללר החשמליים המובנים (ועדו להתקנת הכלים ומות שיק מות דלתות ומדפים, ברבו, ללמותשבח בן המט לספק את ארו

 הנדרשות. חללים) לרבות ההכנות

  
  ;ראה הערה בהמשך מידות:  )1(    

        

בעובי לא פחות  הלבחירת הקונה משטח עבודלכל אורך הארון התחתון יותקן  תחתון: תיאור:משטח עבודה מעל ארון מטבח 

),  לפי העניין 1,2(חלקים  4440 דרישות ת"י ל הונן קיסר או שווה ערך), העבאית או פולימרית (כדוגמת עבן טבמא מס" 2-מ

 ם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטחהמשטח יותאס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם.  2ל בהבלטה ש עם שוליים

עם עיבוד בחזית  גבהומי להעדיף התקנה ללא קנט אשה רנ(הקומוכר עיבודו יקבע ע"י היותקן קנט עליון מוגבה שאופן 

  ה). בגין אי ביצוע ז תן זיכוייינ . לאכולל אף מים בכל היקף המשטח ,ככל הנדרשהמשטח 
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גוונים  3הקונה  ציג בפניי המוכרות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. מגוון  דוגמאלבחירת הקונה מתוך  גוון:

    סר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד).קי אבןאבן טבעית או לוחות ה( .ינים אלו יהיה בהיר ניטרלוומג דאחו ,פחותל

    

  אין.יון: טבח עלארון מ   3.3.2  

 מ"א ארון 1ון המטבח הספציפי המוכר יהיה רשאי להציע לדייר להמיר עד תכנל חדרים ומעלה, בהתאמה 4.5בדירות : הערה

  מ"א.  2ך המטבח העליון יהיה מ"א ואור 5טבח התחתון יהא מהכלומר, אורך ארון  ן.עליוטבח מרון מ"א א 2 -מטבח תחתון ב

  כמפורט להלן: המוכר יתוכנן הארון העליוןקבל את הצעת החליט הקונה ל

  המשכי ללא פינות.הארון יהיה רציף ו 

   ובתנאי ס"מ 60יהיה ן עליורון אובה תן שגס"מ לפחות. ני 30 ס"מ לפחות ועומקו 75גובהו של הארון העליון יהיה 

 יה כלפי מעלה (מגנון קלפה).ת הארונות העליונים תהשפתיח

  ות מדף אחד לכל אורכו.ון יכלול לפחארון מטבח עלי 

  בהתאם לדרישות המפרט לגבי ארון המטבח התחתון. מבנה וציפוי ארון המטבח העליון יהיה 

  

      . ג' חראה נספ :סוללה, החיפויה ר,יוכה ה,העבוד , משטח המטבח ותונארמחיר לזיכוי בעד 

  

), סנדוויץ'לבוד ( עץעשוי מתחתון  ארון יותקןים), שירותהבחדר  בדירה (למעט  רחצה יחדרבכל אחד מ (ציין):ים אחרארונות   3.3.3  

   MDF 5סיבית עמידה במים ברמה  אוP  310לפי תקןENל הכולחות פ"מ לס 80 באורך מינימלי של . הארון יהיה תלוי או מונח

  בכיור. מחרס / שיש / ניאו קוורץ משולב דה אינטגרליים, משטח עבוים בלתי מחלידרידלתות, מדפים, צ       

      אין. :הרחצהמחיר לזיכוי בעד ארון                     

  

    :הערות
  מידת . ורךטר אמ  6 :ומעלה 4.5דירת , באורך מטר 5 :חדרים 4- ו 3בדירת מטבח ארונות  כללית של אורך מדידת  )1(

   ,, תנורלמדיח עדיםיוהמ  חללים מחושבת פעמיים באורך הארון. פינה ורך קיר המטבח.ון תימדד לאתחאורך הארון הת

       באורך הארונות.  יכללו המשולבים בתוך הארונות(למעט מקרר)  כיריים וכיו"ב
קיימים  המטבח תוכן ובקיר שבגב ארוניתכי  שבוןחחת בנה לקיצוע עצמי, על הקובמקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וב  )2(

  זוקה.אלו לצורך תחיש לאפשר גישה לפתח/ים  לקולטן/ים משותפים.פתח/י גישה 
  .הקונה להחלטת נתונה תחתון בארון יםמובנ 'וכו תנורח, מדי של הארון לצורך התקנה תכנון  )3(

 שיועדו קומותמ ב דלתות ומדפים, לרבות, תולמושב חטבהמ  וןאר לספק את המוכר על ,להתקינם שלא הקונה החליט  -

  .הנדרשות ותולרבות ההכנ) חללים ללא (המובנים לייםהחשמ  הכלים להתקנת

  .החברה את הרוכשבו תנחה בע ובמועד באחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תק

  

  מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

  ביסה.כ לייתי לתנחיצומתקן השירות יותקן  פסתממר

               חבלי כביסה 5ס"מ,  160מינימלי של  וגלגלים  באורך )מגולוונותמתכת ( ל זרועותעב: (קטנה) תקן לתליית כביסהימ       3.4.1

ס"מ  120-מס"מ ובתנאי שיותקן מתקן מתרומם שאורכו לא יפחת  160-תקן יהיה קטן מניתן שאורך המ מפלסטיק.

  .מס" 800-ה לא יפחת מיסהכב חבלי ר שלהמצטבוהאורך 

נת על קיר המבנה. וגולוקן ממתכת משמשמעו מת ,שאפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר/מרפסת שמ :גג /לדירות הגן      3.4.2

    ס"מ. 160חבלי כביסה באורך מינימלי של  5קיר. המתקן יכלול לפחות המתקן יהיה יציב ומקובע ל  

 3וד הכולל לפחות עמ תקן מסתובב (קרוסלה) עםמבי החלטתו, להמיר מתקן זה "עפ ,רשאייהיה בדירת הגן הדייר   -

  צף.יב ומקובע למשטח בטון ו/או למשטח מרוגולוונת. המתקן יהיה יצמ ם או ממתכתמאלומיניו זרועות מתקפלות

  .UVבכל המתקנים החבלים יהיו איכותיים, עמידים לקרינת   3.4.3
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בתחתית  ס"מ. 60-פחת מביסה לא יק הנישה לתליית כמו. ע5100ד בת"י מס' ומד העעמי רמחומיהיה מסתור כביסה:   3.4.4

 המשטח להבניין. מפלס עליון של כת איסוף מי הגשם שמבטון שינוקז למערהפרדה  משטח יותקן כל מסתור כביסה

  ס"מ לפחות מפני מפלס רצפת הדירה.   30-יהיה נמוך ב

  .היית כביסמ"ר לתל 1.7וי של נפובתנאי שיישמר שטח  הכביסרי הובמסתניות לשלב מערכות טכ תןני  3.4.5

  

   . ראה גם הערות נוספות בהמשך.(מידות בס"מ)  הותריסים בדיררשימת דלתות, חלונות  – 3טבלה מס'   3.5

  
  ורגילה , גן ריםחד 5דירת ב

  

 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 גובה/ רוחב)( 

(עץ חומר 
 יום/נלומיא 

מתכת/ אחר)

ריסוג פתיחה (צ
רר/ כע"כ)/ נג
 אחר)

מידת כמות ו
   פתחה

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
אלומיניום/ 

ת/ אחר)מתכ

ה פתיחסוג 
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר) 

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

 /חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
יר/סוג פתיחה(צ

גרר/ כ.ע.כ/נ
חר)אמלי/יס/חשכ

 כניסה

1 

 הרגילציר פלדה בטחון

 --- 

 ---  --- 

 ---- 

 ---  ---  --- 

100/210  ---  --- 

חדר 
פינת /דיור

 אוכל

1 

 רר כ.ע.כגנומ' מזוגגלא

 --- 

 ---  --- 

1 

 לומ'א אלומ'
  גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

207/220  --- 207/220 

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

.כ כ.ע ררנגמזוגגמ' אלו  

 --- 

 ---  ---  --- 

--- 001/100   --- 

חדר שינה 
 1הורים 

1 

 רגילהר צי עץ

1 

 .ע.כנגרר כאלומ' מזוגג

1 

 יגלילה ידנ אלומ' אלומ'

80/205 100/120 100/120 

  ממ"ד 
(משמש 
  כחדר 
 )2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א הג"
ציר (רגילה). 
 פתיחה חוץ

1 

 .ע.כרר כגנאלומ' מזוגג

--- 

 ---  --- ---  

80/200 100/100  

 ---  
 ---  --- 

פלדה לפי    1
 אהג"

ו ציר רגילה א
  כ.ע.כ
ת לפי הנחיו
 הג"א

לפי  ,לכיס ורסיסים, הנגררת  נגד גז, הדף פלדהכנף אחת 
         הנחיות הג"א.

 ---  100/100  

3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כגגאלומ' מזו

1 

 יילה ידנלג אלומ' אלומ'

80/205 100/120 100/120 

4 הנחדר שי

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כמזוגג אלומ'

1 

 יגלילה ידנ אלומ' אלומ'

80/205 100/120 100/120 

ח. רחצה 
 כללי

1 
  +עץ 
אור -צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

אוורור מכני
  נטוי

 קיפ)(

 --- 

 --- - --  --- 

80/205 60/70  --- 

ח. רחצה 
 הורים

1 
  + ץע
ר או-וצ/צוהר

 ציר רגילה

1 

גגאלומ' מזו
  נטוי

  (קיפ)

 --- 

 ---  --- - -- 

80/205 50/70  --- 



   מותנה בהיתר בניה
נער בניהמפרט  היתר  קבלת  לפני  וך  רקה  לשינויים  רשויות  כפוף    כנוןהתע"י 

 

                        ___________                                              ____________  
  חתימת המוכר                                                                 חתימת הקונה             

 

  , ג'ב'נספחים א', 

  31  מתוך 15 'עמ  19.08.2020תאריך: /1-3ים ניינב /ט מכר (מקובץ) למשתכן מפר / רמת שלמה, ירושלים /אפי קפיטל משכנות בראל  /בניהמסד לאיכות ה
 

 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 גובה/ רוחב)( 

(עץ חומר 
 יום/נלומיא 

מתכת/ אחר)

ריסוג פתיחה (צ
רר/ כע"כ)/ נג
 אחר)

מידת כמות ו
   פתחה

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
אלומיניום/ 

ת/ אחר)מתכ

ה פתיחסוג 
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר) 

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

 /חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
יר/סוג פתיחה(צ

גרר/ כ.ע.כ/נ
חר)אמלי/יס/חשכ

שירותי 
 םאורחי

1 
  +עץ 
אור -צוהר/צו

 ציר רגילה

 --- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 ---  ---  --- 

80/205  ---   --- 

מרפסת 
  שרות

1   
  עץ
 

 ציר רגילה
100/155 

 ע.כ.כנגרר  אלומ'
100/155 

  כ.ע.כנגרר  אלומ' ומ'לא
80/205   ---    

דירתימחסן  
(ככל 

  שיוצמד)

  פחעץ/ 1
לפי החלטת 
 החברה

 ילהציר רג
 --- 

 ---  --- 
 --- 

 ---  ---  --- 
70/205   ---   ---  

  
  ורגילה גן , ריםחד 4דירת ב

  

 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 ב)(גובה/ רוח 

חומר (עץ 
ניום/ אלומי
ר)אח /מתכת

סוג פתיחה (ציר
נגרר/  כע"כ)/

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

ג פתיחה וס
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר) 

כמות ומידת 
   הפתח

 רוחב)(גובה/ 

 /חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
סוג פתיחה(ציר/

נגרר/ /כ.ע.כ
אחר)כיס/חשמלי/

 הכניס

1 

 ציר רגילהפלדה בטחון

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 ---  ---  --- 

90/210  ---  --- 

חדר 
פינת /דיור

 אוכל

1 

 נגרר כ.ע.כגאלומ' מזוג

 --- 

 ---  --- 

1 

 לומ'א אלומ'
  יגלילה חשמל
 ניכולל גיבוי יד

207/220  --- 207/220 

 מטבח

1 

גאלומ' מזוג .ככ.ערר גנ   

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

 --- 

 ---  ---  --- 

100/100  100/100 --- 

 הנחדר שי
 1ים הור

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 .ע.כנגרר כאלומ' מזוגג

1 

 ידניגלילה  אלומ' אלומ'

80/205 100/160 100/160 

  ממ"ד 
(משמש 
  כחדר 
 )2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א הג"
ציר (רגילה). 
 פתיחה חוץ

1 

גגומ' מזולא

ציר רגילה או 
  כ.ע.כ

י הנחיות פל
 הג"א

 --- 

 ---  --- ---  

80/200 100/100  --- 

 ---  
 ---  --- 

1  
 רר כ.ע.כגנ פלדה

לפי  ,לכיס רת ורסיסים, הנגר נגד גז, הדף פלדהכנף אחת 
         .הנחיות הג"א

 ---  100/100  

3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כוגגזמאלומ' 

1 

 גלילה ידני 'ומאל אלומ'

80/205 100/120 100/120 

ח. רחצה 
 כללי

1 
  +עץ 
אור -צוהר/צו

אלומ' מזוגג 1 ציר רגילה
  וינט

  (קיפ)
 ---  ---  ---  --- 



   מותנה בהיתר בניה
נער בניהמפרט  היתר  קבלת  לפני  וך  רקה  לשינויים  רשויות  כפוף    כנוןהתע"י 

 

                        ___________                                              ____________  
  חתימת המוכר                                                                 חתימת הקונה             

 

  , ג'ב'נספחים א', 

  31  מתוך 16 'עמ  19.08.2020תאריך: /1-3ים ניינב /ט מכר (מקובץ) למשתכן מפר / רמת שלמה, ירושלים /אפי קפיטל משכנות בראל  /בניהמסד לאיכות ה
 

 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 ב)(גובה/ רוח 

חומר (עץ 
ניום/ אלומי
ר)אח /מתכת

סוג פתיחה (ציר
נגרר/  כע"כ)/

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

ג פתיחה וס
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר) 

כמות ומידת 
   הפתח

 רוחב)(גובה/ 

 /חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
סוג פתיחה(ציר/

נגרר/ /כ.ע.כ
אחר)כיס/חשמלי/

-80/205 60/70 -- - 

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  --- -- - 

ח. רחצה 
 הורים

80/205 
  +עץ 
אור -צוהר/צו

 ר רגילהיצ

50/70 

כניור מאוור
  וינט

 (קיפ)

-- - 

 ---  ---  --- 

-80/205  ---  --- 

מרפסת 
  שרות

1   
  עץ
 

 הציר רגיל
1 

 --- -- - 
1 

 כ.ע.כ נגרר  אלומ' 'ומאל
80/205  100/155  100/155  

דירתי מחסן  
(ככל  

    שיוצמד) 

  פחעץ/ 1
טת לפי החל
 ההחבר

 ציר רגילה
 --- 

 ---  --- 
 --- 

 ---  ---  --- 
70/205   ---   ---  

  
  
  ) 26מגרש ב -חד  3.5דירת  ( ורגילה, גן ריםחד 3דירת ב

 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   פתחה
 רוחב) (גובה/ 

(עץ חומר 
לומיניום/ א 

מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כ/ כע"/(ציר

) נגרר/כיס/אחר 

 כמות ומידת
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

 /חומר (עץ
אלומיניום/ 
ר)מתכת/ אח

לביםר שחומ
ה(ציר/פתיחסוג 
.ע.כ/נגרר/ כ
יס/חשמלי/אחר)כ

 כניסה

1 

 ציר רגילהפלדה בטחון

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 ---  ---  --- 

90/205  ---  --- 

 חדר דיור

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

 --- 

- --  --- 

1 

 מ'ולא אלומ'
  יחשמלגלילה 

 כולל גיבוי ידני
100/220  --- 100/220 

 מטבח

 --- 

-- -   --- 

1 

  כ.ע.כנגרר אלומ' מזוגג

 --- 

- --   ---  --- 

 --- 100/100  --- 

חדר שינה 
 1הורים 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 .ע.כר כנגראלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

80/205 100/120 100/120 

  ממ"ד 
(משמש 

  ר כחד
 )2 שינה

1 
פי  ה לפלד

  אהג"
 ציר (רגילה).

 ה חוץפתיח

1 

אלומ' מזוגג

רגילה או ר צי
  כ.ע.כ
חיות לפי הנ
 ג"אה

 -- 

 ---  --- ---  

80/200 100/100  

 ---  
 ---  --- 

1  
 רר כ.ע.כגנ פלדה

י לפ ,לכיס ורסיסים, הנגררת  נגד גז, הדף פלדהכנף אחת 
         הנחיות הג"א.

-- -  100/100  



   מותנה בהיתר בניה
נער בניהמפרט  היתר  קבלת  לפני  וך  רקה  לשינויים  רשויות  כפוף    כנוןהתע"י 

 

                        ___________                                              ____________  
  חתימת המוכר                                                                 חתימת הקונה             

 

  , ג'ב'נספחים א', 

  31  מתוך 17 'עמ  19.08.2020תאריך: /1-3ים ניינב /ט מכר (מקובץ) למשתכן מפר / רמת שלמה, ירושלים /אפי קפיטל משכנות בראל  /בניהמסד לאיכות ה
 

 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   פתחה
 רוחב) (גובה/ 

(עץ חומר 
לומיניום/ א 

מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כ/ כע"/(ציר

) נגרר/כיס/אחר 

 כמות ומידת
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

 /חומר (עץ
אלומיניום/ 
ר)מתכת/ אח

לביםר שחומ
ה(ציר/פתיחסוג 
.ע.כ/נגרר/ כ
יס/חשמלי/אחר)כ

 ח. רחצה
 כללי

1 
  + ץע

אור -וצוהר/צ
 הילציר רג

1 

מזוגגאלומ' 
  ינטו

  (קיפ)

 --- 

 ---  ---  --- 

80/205   --- 

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  --- 

ח. רחצה 
 הורים

1 
  +עץ 
אור -צוהר/צו

 רגילהר צי

1 

יר מכנוורוא
  ינטו

 (קיפ)

 --- 

 ---  --- - -- 

80/205 50/70   --- 

מרפסת 
  רותש

1   
  עץ
 

 ציר רגילה
1 

 כ.ע.כנגרר  אלומ'
1 

 כ.ע.כ נגרר  אלומ' אלומ'
80/205  100/155  100/155   

דירתימחסן  
(ככל 

  שיוצמד)

  פחעץ/ 1
לפי החלטת 
 החברה

 ציר רגילה
 --- 

 ---  --- 
 --- 

 ---  ---  --- 
70/200   ---  - --  

  

  :ואחרות טבלהל ותרעה

 ניגרררגילה+ משתפלת, פתיחה =  (דרייקיפ)סב נטוי  = פתיחה משתפלת (נטוי),קיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר= אלומיניום, אלומ'  :םיביאורי מיל .א

מעלה,  נגלל כלפי ריס= תגלילה  ,ועהעל כנף קב כיתבתנועה אנאחת = כנף גיליוטינה קיר, ומחה (כיס) ב= כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גכ.ע.כ  

  .ו/או חשמלי (ידני) ועהצרבאמצעות 

 ת בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ובלבד שהכמות הכללי בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאוע , משותפים לשני חדרים יכולות להופיתות/חלונותלד  .ב

 . צוינות בטבלהחלונות המ

ויים הננעלים לכניסה ראשית (ביטחון) בעלת מערכת בריחים חבמפלדה  דלת מגןן: להל אם למפורט בהת תהיה -לדירת המגורים  כניסההדלת  .ג

 צהעינית הצסגר בטחון פנימי נוסף,  להלן: וכמפורט  5044ון גליל התואמת לתקן ישראלי מס' מנגנלפחות בארבעה כיוונים ומופעלים על ידי 

משקוף בניה מפלדה  .חתון, מעצור דלת ומספר דירהת ףשת סמבר ,ת"זטוו"רונעה ידית דר, מערכות צירים, מגן צילינ, )טלסקופית(פנורמית/

 ון לפי בחירת המוכר.מ"מ לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בצביעה בתנור. דלת הכניסה תהיה בגמר וגו 1.25מגולוונת בעובי של 

על  23 ראלי מס'תקן ישבהתאם ללבודות דלתות דלתות הכניסה לחדרים תהיינה  ו בהתאם למפורט להלן:המגורים יהי דלתות הפנים בדירת .ד

 כנףס"מ לפחות.  7ובפתיחת ציר רגילה. הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט מחומר עמיד למים בתחתית הדלת בגובה חלקיו 

קה, קיים,  אקוסטי חוזק, –פקודי ילוי אחר שווה ערך בכל היבט תילוי פלקסבורד ו/או מל מסגרת עם מהדלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקים ע

 –צדדים לפחות. כנף הדלת לרבות לוחות והדבקים  3-(קנט) מצופה ב –בהתאמה לסוג הדלת והמשקוף. היקף כנף הדלת  אחר. צירים יותקנו

צדדים.  משני ה ת מתכתלעמידות במים, עם מנעול וידיוחיצוני מתועש המתאים ה או בציפוי יהיה בצבע או בפורמייק  גמר הדלתות:ים. עמידים למ

לדלת ויכלול פסי אטימה. המשקוף לאחר התקנתו , בעל הלבשות פולימרי או בגמר ובגוון תואם 23ישראלי  יהיה בהתאם לתקן משקוף הדלת:

היה : יניםגוון דלתות הפאור בכנף הדלת. -פנוי" וצוהר/צו-תפוסיבובי דמוי "רי האמבטיה, המקלחת והשירותים, מנעול סיהיה עמיד למים. בחד

אפשרויות שונות לבחירה  3ו המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר. על המוכר להציג בפני הקונה רת הקונה מתוך דוגמאות שיציגאם לבחיבהת

 לבן.לפחות, אשר אחת מהן היא בגוון 

כבים משני לוחות המור, ןשות התק פי דריל רגיל/בטיחותי) Double Glazingכפול ( זיגוג שקוף אלומיניום עם : חלונות מסוג(למעט ממ"ד)חלונות  .ה

קן החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו ת. )מ"מ 6עם מרווח אויר של , משני הצדדים לפחותמ"מ  4 (זיגוג בעובי רווח אוויר ביניהםזכוכית עם מ

יותקנו על ידי מתקין חלונות עילה. היחה ונים, ידיות מובנות, מנגנוני פתצירים, גלגל ,EPDMמי גוג, אטמי גוואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זי



   מותנה בהיתר בניה
נער בניהמפרט  היתר  קבלת  לפני  וך  רקה  לשינויים  רשויות  כפוף    כנוןהתע"י 

 

                        ___________                                              ____________  
  חתימת המוכר                                                                 חתימת הקונה             

 

  , ג'ב'נספחים א', 

  31  מתוך 18 'עמ  19.08.2020תאריך: /1-3ים ניינב /ט מכר (מקובץ) למשתכן מפר / רמת שלמה, ירושלים /אפי קפיטל משכנות בראל  /בניהמסד לאיכות ה
 

לומיניום יהיה חלון מסוג א :בממ"ד . חלון יהיה בעל ויטרינה, מסוג אלומיניום מזוגג ונגרר כנף על כנףחלון חדר הדיור:  טעם היצרן.מורשה מ

  .העדכניות וד העורףפק  ם להוראותבהתא, נגרר מזוגג עם כנף פלדה

 .אחת רשת לכנף כהכנה ילהבמס וסףנ נתיב יותקן ההזזה בכל חלונות. אין :רשתות .ו

 לפי הקיים בתיאור הדירה) יהיו בעלי תריסים.הכל פתחי הדירה, למעט חדרי אמבטיה, חדר שירותים, חדר רחצה ומטבח ( :סיםתרי .ז

 ת. עובי הפחה מוגברם לאטימהשלבי ריתן מוקצף כולל אטם גומי ביןמיניום במילוי פוליאושויים פח אלותריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי התריס עב 

 . בחדר דיור יורכב ארגז תריס גלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומנגנון פתיחה ידני.ות הפתח והוראות היצרןיהיה בהתאם למיד

ת גם סת שירוים למרפם הפוניר לאוויר החוץ, לרבות במטבחימטבחים ללא אוורור ישסניטריים וב בחדרי שירות, בחדרים - רור לאוויר החוץאוו .ח

 צינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסוי. יבוצעאו בחלון, /אם איננה סגורה בתריס ו

תחים המשולבים בזיגוג יתכן פ ץ האלומיניום.יוע ו/או יכלפרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדרה דגם .םעשויים אלומיניו מסגרות החלונות והתריסים .ט 

 .ו קירות מסךום, ו/אמחסעקה/שמש כמקבוע המ

  "), לפי תכנון האדריכל.שקופה או עמומה ("חלב ,בטיחותיתזכוכית  תותקן (באם יש חלונות),רותים ושירחצה בחדרי  . י 

בוי  ישות כי ודר   ות הנחיות יועץ הבטיח בועות, לפי  או רפפות ק / ו   כה בדלת מכני ו/או סב ו/או אוורור  ) יעשה באמצעות חלון  מחסן   ככל שנרכש (   אוורור המחסן  . יא 

 . אש 

  בטחון/אש.לפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות יציאה מהבניין: דלת כניסה לדירה/ות בקומת ה .יב

 .ג קבוע, אין לקבוע סורדיירים בקומה)ם אמור לשמש את כלל ה(בחרו קומתי המוכרז כפתח חילוץ בדירה ו/או חלון מ"דמחלון ב -פתח חילוץ .יג

 יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה. "פתח חילוץ"כ שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכותבפתח  ,בנוסף

 2 - דלת וריצוף הממ"ד גבוהים כסף החיצונית.  נגררת,/ומה, הנפתחתדלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אט  :פיקוד העורףלפי דרישות  .יד

פתחי אוורור מעוגלים   כנפיים לפתיחה. חלון אלומיניום + זיגוג וכן 2, הנגררות לכיס ו/או חלון פלדה כנף אחת או שתיים הדירה. על מפלסס"מ מ

ח פתוליד ע"ג הקיר  קוד העורף),פילפי הנחיות (אויר  סינון מערכת התקנת ות פלדה (פלנצ'), וניתנים לפרוק.חסומים בדיסקא בקוטרים שונים,

הרי מתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  ).2010(תקנות הג"א מאי  מידות היצרן.ה מקומית. מידות המערכת לפי הפרע רוצתירור האוו

שהוסמכו לכך ע"י  "י הגורמיםינות ואטימות נוספת עבדיקת תק ייב ע"י הרוכש, יחרוקו יפלכן פיקוד העורף, אושרו ע"י ונבדקו תקינתו והתקנתו ש

רה בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל פק יודגש כי בכל מקרה של סתימניעת סל עורף.יקוד הפ

 עורף.התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד ה

אביזרים  תקנתצורך בההעקב , "נטו" אינן מבטאות מידות פתחיםו"מ, משוערות בסבניה ידות , הינן מ3ס' מהמידות המפורטות בטבלה  – מידות .טו

 ךמס של מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים ו מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכןכגון: משלימים 

  הבניה.בתקנות התכנון וכנדרש ים אלו לפתח ממידות/שטח,פחת לא י יםמתקבלבכל מקרה גודל הפתחים ה .(לפי הענין)

  

  ראה גם הערות לאחר טבלה זו.  - יטרים בדירהמתקני תברואה וכלים סנ – 4' טבלה מס  3.6
       

  פרק א'   4ה לפי תיאור הדירה בסעיף להלן רשימה כוללת של חדרים/חללים/אזורים אופציונלים. הקיים בפועל בדיר 
  יות המכר. המוצג בתוכנ ולפי

  

  מיתקן
וםמיק

  רותי אורחיםש מטבח
  החדר רחצ

 חת)(מקל
 ללירחצה כ חדר

 (אמבטיה)
מרפסת 
  שרות

  אחר

   כיור מטבח
 )(בודדת/כפולה

מידות 
 (בס"מ)

 --- --- --- --- --- ראה הערה (א)

 --- --- --- --- --- א' סוג 

 --- --- --- --- --- ראה נספח ג' זיכוי ₪  

 ר רחצהכיו

 מידות
  (בס"מ)

 --- --- משולב בארון ב בארוןמשול --- ---

 --- ---3.3.3ראה סעיף 3.3.3יף ראה סע --- ---  סוג 

 --- --- אין אין --- ---  זיכוי ₪  

  כיור לנטילת ידיים
 ')ג') (א(

מידות 
  (בס"מ)

 --- --- --- ראה הערה (א) ---
ראה הערה 

 (א)
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  מיתקן
וםמיק

  רותי אורחיםש מטבח
  החדר רחצ

 חת)(מקל
 ללירחצה כ חדר

 (אמבטיה)
מרפסת 
  שרות

  אחר

 א' --- --- --- א' ---  סוג 

 אין --- --- --- אין ---    זיכוי ₪

וארגז  אסלה
 (ב')שטיפה

מידות 
  (בס"מ)

 --- --- )בהערה (ראה  )בראה הערה ( )ב( הערה ראה ---

 --- --- א' א' א' ---  סוג 

 --- --- אין  אין  אין  ---  זיכוי ₪  

  אמבט/ 

 (ב')מקלחת

מידות 
  (בס"מ)

--- --- 
  מקלחת

 )בראה הערה (
  אמבטיה

 )בערה (ראה ה
--- --- 

 --- ---  סוג 
  צוף משופערי

 (מקלחת)
 אמבטיה(א' 
)חית או פאקריל

--- --- 

 --- --- אין --- --- ---  זיכוי ₪  

סוללה למים קרים  
  כיור,חמים ל/

  (ג)( ד)מהמשטח

 --- )גראה הערה ( )גראה הערה ( )גראה הערה (  )גראה הערה (  דגם 
ראה הערה 

 )ג(

 א' --- א' א' א' א'  סוג 

 --- פח ג'ראה נס ראה נספח ג' ה נספח ג'רא ראה נספח ג'  ₪  וי זיכ
נספח  ראה

 'ג 

סוללה לאמבטיה 
 (ה) וחמיםלמים קרים 

 --- --- )גראה הערה ( --- --- ---  דגם

 --- --- א' --- --- ---  סוג 

 --- --- ראה נספח ג' --- --- ---  זיכוי ₪  

 סוללה למקלחת
 (ה) למים קרים וחמים

 --- --- --- )גראה הערה ( --- ---  דגם

 --- --- --- א' --- ---  סוג 

 --- --- --- ראה נספח ג' --- ---  יכוי ₪  ז

מכונת כביסה  ל (קרים) חיבור מים
 (ז)והזנת חשמל לניקוזחיבור 

 --- יש --- --- --- ---

 לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, (ז)מייבש כביסהמ   פליטת אדים

תריס הגנה הזנת חשמל,  כולל
  .ירהומשקולת סג

 --- יש --- --- --- ---

לחיבור קוז, מים וניחיבור להכנה 
  (ח)מדיח כלים

הכנה משולבת בניקוז כיור ה(
  .)המטבח

 --- --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- --- אין  (ברז ניל) נק' מים למקרר

 --- --- --- --- --- 1  (הכנה) (י)נקודת גז לבישול

 --- --- --- --- --- ---  ה) (הכנ (י)מים ז לחימוםנקודת ג 

  

  :ואחרות טבלהל ערותה

  טבלה, או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה).ב צויןבפועל רק באם (הקיים 

קערה  ס"מ או 40/60בודדת במידות קערת מטבח  -ג לבחירת הקונה: : במטבח תותקן קערת מטבח בהתקנה שטוחה. המוכר יציכיור מטבח )א(

 -(במידות כ י (אינטגרלי):כיור רחצה שולחנ .יט/נירוסטהורץ גרנוורץ/קוסילי ק  : חרס/לבחירת הקונהמר הקערה . חוס"מ 80/46 במידות כפולה

 .ס"מ 25/40במידות  .חרס :)הנחיות משהב"שבאם נדרש ב( כיור נטילת ידיים פק, שיבחר ע"י החברה.ס"מ) לפי היצרן/ס 40/50

  .אדריכללרבות חיפוי קיר ע"פ תכנון ה ס"מ 25/40 -כ דות שלרותים בתוך גומחה, במייחדר השוכנן מחוץ אך בסמוך לית האמור, יםכיור נטילת ידי
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בעל קיבולת דו כמותי ( חרס :הדחה מיכל .ירי נירוסטהבעל צ ,כבד :אסלהה מושב) מונחתבלוק" (-אסלת שירותים תהיה מחרס "מונו: אסלה  (ב)

  .1385עפ"י ת"י ליטר)  6 טר וארוכה שללי 3הדחה קצרה של 

  גני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מ"מ הומו 3.5ר אקרילי בעובי יה מחומתהבטיה האממ. ס" 70/170במידות  אמבטיה:

   מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5לחילופין מפח בעובי  .פילי ברזל מגלווןמילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה מפרו  

 המשטח קוזלני שיפועים עם 2272 י"ת שותבדרי מדהעו גמרב ,דין כל בהוראות הנדרש פי על ידותמהמ יפחת לא המקלחתא ת שטח מקלחת:

  (לא תותר התקנת אגנית כחלופה למשטח משופע במקלחת).

 ת ידית אחת)ת מים חמים/קרים בעזר(ויסו כמותי יהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מערבל /מיקסר בעל מנגנון קרמי דו וחמים םכל הסוללות למים קרי    )ג(

   .1385אחת מהן תוצרת הארץ, ככול שישנה, ועומדת בדרישות הת"י  סדרות כאשר 3רת הקונה לפחות יג לבחיוכר להצעל המ ויכללו "חסכמים".

ז המטבח יהיה מסוג או הכיור. ברפרח והם ימוקמו על מישור משטח העבודה -יותקנו ברזים מדגמים מיקס מטבחבכיורי הרחצה ובכיור ה  -

   ס"מ. 15ס"מ עומק  15דות ברז רחצה תהיינה גובה ס"מ. מי 25ובה ס"מ, ג 20ז נשלף במידות להלן. עומק בר

  .ציפוי כרום ניקלב, מערבל מיקסרדגם:  :)באם נדרש בהנחיות משהב"ש( ברז נטילת ידיים  -

 וט ונן, מכולל צינור שרשורי, מתלה מתכו מיקס מהקיר, ,דרך) 3ך (אינטרפוץ רב דר - תותקן סוללה למים חמים וקרים :מקלחתה בתא  -

 רבקוט ס"מ וראש מקלחת 30לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך או לפחות ומזלף.  ס"מ 60פי ומוביל אנכי באורך ה טלסקוהחלק 

  מ"מ.  15

ן מוט כן צינור שרשורי, מתלה מתכוונתית למילוי האמבטיה וללת יציאה תחתותקן סוללה למים חמים וקרים, מיקס מהקיר, הכו :באמבטיה  -

  חות ומזלף.ס"מ לפ 60ומוביל אנכי באורך לסקופי החלקה ט 

  .ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת ארגז/י שטיפת אסלהכיורים והתקנת   )ד(

  .: לבןוון הקבועותג   )ה(

ת : הזנסהיבש כבינה למיהכ ניקוז, הזנת חשמל.חיבור ל ,)2007וג' תיקון א -וחמים (הל"ת יםקרנקודת מים  :הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת  )ו(

  ., כולל תריס הגנה ומשקולת סגירהכביסההמייבש מ פליטת אדים לשרוול תבדופן חיצוני 4פתח "חשמל, 

  יוב, ולסיפון קערת המטבח.ברז והכנה לחיבור לבלמדיח כלים כוללת:  הכנה  )ז(

  .  יש : הכנה לנק' גז  )ח(

  העירונית.פרטורה המסופקת מהרשת מים בטמקרי  :ים קריםמ   )ט (

  = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור.  פרח קבוע. ראש ברז הנשלף מתוך שרוולנשלף =   )י(

    ) = ויסות מים לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת. (מיקסר מערבל

  לפיית ברז ו/או שניהם.מקלחת ו/או  ים, לראשציאה, של מים חמים/קרכניסה/י לוקתח (אונטרפוץ) = דרך-רב

  

  , ברצפה,)הבניין משותפים לכללו(בחלקם יתכן צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב : אחר אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך   3.6.1

  כיבוי אש). עפ"י דרישות וכמות,  (מיקום ן מתזי כיבוי,יתכציה. נסטלאיה במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס, בקירות או בסמוך לתקרה

  בין  להעברת גז וכבלי פיקודוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזילפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מ ,מיקוםב קי מיםארון למחל

  או אחר, /מסדרון ושרות ו/או בבמרפסת  ,מפוצלאו ו/ יכזמיני מרלמזגן  מיועד. מיקום למאיידהמיועד המיועד למעבה, עד המיקום המיקום 

בידוד קולטני ביוב  .הרהחבו/או אחר לפי החלטת מהנדס  עליון ו/או במסתור כביסה, בגג למעבה מיועד "י החלטת החברה. מיקוםעפ

  חיות יועץ האקוסטיקה.והנ 4חלק  1004בכפוף לת"י 

  

  הערה:

" ודים או קורותעמ "דמוי ויצרו בליטות בודד ואסטטי כיסוי מ  התקנת, יתכן ויחייבו ידרשו)ש ככל( , בויהצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי

וצי תכנון יותקנו  , או שסומנו ומאילכרבתכנית המ  בסמוך לקירות ורצפה, שלא בהכרח יסומנוו/או בסמוך לקירות ותקרה  ,או "ספסלים"

  במיקום שונה מהתוכנית. 

פתחי ביקורת, ולכן  ויתכן וידרש ןהבנייובה ם העוברים לג בקולטני יות מהנדס האינסטלציה"י, והנחי התלפיש לקחת בחשבון כי  ,בנוסף

  תחזוקה.  גישה לצרכי ביצוע פתחי ביקורת אלו, אין לחסום אותם ויש לאפשר שיידרבדירות בהם 
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 בהתאם סולארית, התקנתה תהיהה מערכת נדרש. תהיה לפי הוראות כל דיןבאמצעות מערכת הספקת מים חמים לדירות  :מים חימום   3.6.2

  .  579שראלי דרישות תקן יל

לתכנן  מאפשרהחימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן (טיימר) הכולל מפסק  הכולללכל דירה יותקן מכל אגירה (דוד)     3.6.2.1

  את זמני ההפעלה. מראש 

מצעות חשמל ימום המים בא, יעשה חאמצעות מערכת סולאריתבם חמים ק מיספלדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן ל  3.6.2.2

  .זמן לחימום המים (טיימר) והתקן קוצב

  נפח מיכל האגירה לא יפחת מהוראות כל דין או מהמפורט להלן לפי המחמיר מבניהם.  3.6.2.3

  ;ליטרים 150 -יםחדר 4,5,6ות ירבד ליטרים, 120 -חדרים 3 בדירת :תבקיבול למים חמיםכל אגירה (דוד) ימ   3.6.2.4

        מהנדס האינסטלציה. תכנוןגג עליון לפי  או בסמוך להשירות או במרפסת ם מוסתר אך נגיש כגון במקו :ם הדוד מיקו  3.6.2.5

  כיור נטילת ידיים.ת. מבטיה, מקלחקערות מטבח ורחצה, א :חיבור מים חמים לכלים  3.6.3

  .ת הגן)דירובחצר ( .יש :"דלי"ברז    3.6.4

  ת החברה).קום לפי החלט (מייש  :למונה מים לדירה הכנה  3.6.5

   לפי תכנון מהנדס האינסטלציה, אחר,ו/או  PPR, S.Pפלדה מגולוונת, פקסגול,  :הצינורות: מים חמים וקריםחומר   3.6.6

  : פלסטי או אחר.שפכיםפלסטי או אחר, : דלוחין   

  יש: מטבחהגז ב ה ממקור הגז ועד נקודתצנרת גז בדיר  3.6.7

  .יש: לדירה הכנה למונה גז  3.6.8

  

:   

במיקום או  ,המגרשם בתיאום עם חברת הגז ובמיקום הקיים במגרש והמתואר בתכנית ם תת קרקעי/ים מרכזי/יסידור באמצעות צובר/י

  .  הגרש זיקת הנאה מתאימה לחברת הגז, לעניין הנחת צנרת הגז ותחזוקתהצורך תינתן במ במידת יקבע ע"י החברה. אחר ש

התשלומים הנדרשים לצורך  אזי יחולו עליו לחבר דירתו למערכת הגזככל שיחליט הקונה ה הינו לפי החלטת החברה. מיקום ההכנה בדיר

  ניין.  החברה לפעול בבת ע"י הגז המורשי לחברת ישירות שלם,הגז אותם יחיבור הדירה לרשת 

  

בעלי  צנרת של מערכת גז מרכזית שנועדו לשמש את כל, מיתקנים או 1969 -ה (ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט 59מובהר בזאת כי בהתאם לס' 

  .המשותף למעט מיכל, מונה או וסת הניתנים לפירוק, יהוו חלק מהרכוש הדירות או חלקם,

  

 )בלה זוטה הערות לאחר (רא רתמתקני חשמל ותקשו – 5מס'  בלהט 3.7
  

  מחיר זיכוי לנקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפון, ראה נספח ג'
  
  פרק א'   4י תיאור הדירה בסעיף הקיים בפועל בדירה לפ ה כוללת של חדרים/חללים/אזורים אופציונלים.להלן רשימ   

 ולפי המוצג בתוכניות המכר. 
 

  מיקום
 דת מאורנקו
 , תקרה /קיר

  כולל מפסק

 קע ת בית
  רגיל

 ע תק בית
רגיל, דרגת 

  הגנה
44IP     

 תקע  בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .לפוןנק' ט

  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

 רהלדי כניסה
  מבואה או

1  1  -  -  -  

  פעמון+ לחצן -
  אינטרקום -

 חדרלמפסק תאורה  -
  .מדרגות 

כולל  תיח חשמל דירלו -
  מיכותה (ניתן שיהיה בססגיר

  אה)לכניסה או למבו
  .ארון תקשורת כולל שקע -

  טלפוניה/טלוויזיהארון -

 דיור חדר
  אוכל ופינת

2  3  -  

  
  
1  

1  

תוספת  -תריס חשמלי תוכנן 
הפעלת נקודת חשמל ל
   התריס

  )שמש מרפסת (ראה גם 
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  מיקום
 דת מאורנקו
 , תקרה /קיר

  כולל מפסק

 קע ת בית
  רגיל

 ע תק בית
רגיל, דרגת 

  הגנה
44IP     

 תקע  בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .לפוןנק' ט

  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

  ים/פרוזדור

  
1  

1  -  -  -  

' מ 3בפרוזדור באורך מעל 
יית דור הכולל פנאו בפרוז

לפחות  ת מאורנקודו 2"ר", 
  .+ מחליף

  1  מטבח

  
  
  
4  2  

, כ"א במעגל 3
  נפרד, עבור:

מדיח, תנור, מקרר 
תלת פאזי עבור  1+

  ים חשמליותכירי

-  

מיקום בתי התקע יהיה מעל 
העבודה ככול  משטח

התאם לתכנון האפשר וב
בתי התקע עבור  .המטבח

כיריים חשמליות ועבור 
מתחת  דיח ימוקמוהמ

  העבודה.למשטח 
 1ה שינ חדר
  קרי  עי

  )הורים(

1  
(כולל מפסק 

 ) למנורה מחליף

4  
(שניים ליד 

  המיטה)
-  1  1  -  

  ממ"ד
מנורה לפי 
קוד הנחיות פי
  העורף

  לפי תקנות פקע"ר  -  1  -  3

   צהרח חדר
  הורים

1  
  ם)(מוגן מי

-  1  
1  

  לתנור)בית תקע (
-  

  בית תקע לתנור חימום.
היכן  כני + מפסקאוורור מ

  שנידרש

  ימשנ חדר/י שינה
  ים)(ילד 

  
1  3  -  1  1  -  

  חדר רחצה
  (אמבטיה)

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

  לתנור)בית תקע (
-  

+ בית תקע לתנור חימום
התקן קוצב זמן הכולל מפסק 

עפ"י  לדוד השמש במיקום
  התכנון. 

מכני + מפסק היכן  אוורור
  שנידרש

  

  -  -  -  -  1  שירותים

  בהעדר חלון,
+  אוורור מכני הכנה לנק'

  דרש.מפסק היכן שני
פסק היכן וורור מכני + מא

  שנידרש
מעל כיור נטילת  
 הידיים (מחוץ

  )שירותיםל
1  -  -  -  -  -  

  1  מרפסת שרות
  (מוגן מים)

-  -  

2  
 44IPבדרגת הגנה 

כביסה למכונת 
  יבשולמי

-  -  

  ות/מרפסת
  /שמש

  רחבה מרוצפת

1  
  (מוגן)

-  1  -  -  
+ מפסק  כולל תריס חשמלי

  ידני. מנגנון פתיחה+ 

  מחסן
  )מד שהוצל (ככ

1  -  1  -  -  

כאשר מדובר במחסנים 
שאינם צמודי דירות, אין 
מניעה מבחינת משהב"ש 
 שהזנות החשמל של כל

המחסנים  יחוברו למונה 
ם משותף ונפרד למחסני

לחילופין יותקן מונה בלבד או 
נפרד לכל מחסן, להחלטת 

  המוכר ועפ"י בחירתו.
  רמסתו
  כביסה

  אם קיים)(ב
-  -  -  

1  
  מזגן)(פקט הכנה ל

-  
  
-  

  

   טבלה ואחרותהערות ל

 מ"מ. 2.5ם כבלים למפסק נפרד עושקע הנמצא מחובר ישירות ללוח "בית תקע כח במעגל נפרד" =  )א(
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 ).שקע בנפרדכל , נספר (שני שקעים או יותר בפנל אחד חיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל.קע" בודד ל= "ש בית תקע מאור (רגיל) )ב(

 ממ"ר לפחות. 1.5לים החיבור יבוצע בכב

 ד שקעיםיכול להיות מחובר עם עו זון מזרם חשמל רגילהנילחיבור מתקן חשמלי  עם כיסוי, מוגן מים שקע בודדמוגן מים:  בית תקע מאור (רגיל)  )ג(

 "ר לפחות.ממ 1.5לים החיבור יבוצע בכב שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד).רי ק (

 –זיה בין מחשבים, נקודת טלווי –, מגיעה קומפלט לחדר וכוללת נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת נקודות 3  פון =רת וטלטלויזיה תקשונקודת  )ד(

שת ללא חיבור הדירה לרור לקליטת שידורי כבלים. הכול כנדרש על פי כל דין. פשרות לחיבחיבור לקליטת שידורי חובה, כאמור, וא

 כולל כיסוי. 1מודול  55וקופסא  מריכוז התקשורת ועד נקודת ההכנה בקירור וחוט משיכה ול צינ. נקודת התקשורת תכלאינטרנט /םוניהטלפ

 מטורה), כולל נקודת הדלקה אחת.אהיל/ אר -נורה על גבי קיר או תקרה (ללא נורה וכיסוי ביתנקודת מאור  )ה(

לכמות  ושאינם תוספת' הצוינים בסעיף ר), המהמאור (בתקרה או קי של נקודות קהפן ההדלתאור בלבד לאו נקודת מאור הדלקה כפולה= )ו(

 '.המאור המצוינות בסעיף ה נקודות

בדרגת הגנה רד אך אביזר הקצה מוגן מים גל חשמל נפבית תקע מוגן שאינו בהכרח במעאו אחר=  IP44עם דרגות הגנה רגיל בית תקע  )ז(

 גבוהה.

  מ"מ. 2.5נפרד עם כבלים  זרם ק ית ללוח למפסישירו , מחוברל חשמלי נפרדל גבי מעגעע בית תק  = בית תקע כח במעגל נפרד  )ח(

ועד נקודת ההכנה וז תקשורת הכנה לנק' תקשורת (מחשב) מריכ משיכה בלבד. באם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת ("שרוול") וחוט "הכנה"=  )ט (

 .בקיר

להט" (ספירלי).  חום" ולא "תנור"מפזר  ן (באחריות הדייר),יותק רחצה ר הדלת חד מעלבאם ההכנה לתנור חימום נמצאת   הכנה לחימום = )י(

 ר חימום כוללת שקע מוגן מים.ההכנה לתנו למניעת ספק יודגש כי אמצעי חימום לא מסופקים ע"י החברה.

את אותה/ם  קים/מכביםדלים, אך מיתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהות מאור הננקודה/ =חליףמ  )יא(

 מאור. נקודה/ות

ריים. הנקודה תחובר ישירות תותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לכיהכוללת חיבור תלת פאזי= בדירת מגורים  )יב(

 הדירתי. שמלבלוח הח. הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק 2.5/5ותחווט בכבל  בלוח החשמללמפסק תלת פאזי 

 

  

   .יש: ת מאורוקומה: נקוד ה קומתית: בכל מבוא /חדר מדרגות  3.7.1  

אין (באם או חדר המדרגות  קומתית קת אור במבואהצן מתוך הדירה להדללח יש. לחצני הדלקת אור: יש. גופי מאור:

  ים.משותפ יש, לתאורת חדר/י מדרגות, לובי כניסה ומעברים. (משותף) שעון שבת יש. :)מבואה

  כולל כיסוי. 1מודול  55משיכה מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר וקופסא ול צינור וחוט רת תכלנקודת התקשו :פון חוץטל  3.7.2

  טת החברה., או אחר לפי החלזמזם צליל: .לחצן ון: סוג:פעמ   3.7.3

  , לפי דרישות הת"י.סטנדרט :: סוג אביזרי הדלקה/שקע  3.7.4

 (כולל שקע רגיל),דירתי ולוח תקשורת  )ה בעתידחות לצורך הרחבלפ ליםמודו 6-ת מקום פנוי לולל השאר(כי דירת ללוח חשמ   3.7.5

  . יש :שעון שבת דירתייש.  :מפסקי פחת החשמל. דסלפי תכנון מהנ מיקום: .יש :בתוך הדירה

   כולל קוצב זמן. יש. :חשמלישמש/מים,  נקודת חשמל לדוד   3.7.6

  .ה והתקנת מונה אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה)אינו כולל הזמנהדירה  מחיראמפר. ( 3×  25 פאזי:לת ת :יר דירתגודל חיבו  3.7.7

כת אינטרקום בדלת הכניסה ונית למעראינטרקום הכוללת פעמון, ותשתית פנימית וחיצמערכת . : ישמערכת אינטרקום  3.7.8

י יבור באחד מחדרשמע/ד יסה לדירה, וכן פומיתה או בכנמבוארקום ביש למקם את נקודת האינט מיקום: הראשית לבניין.

 המגורים בדירה.

  ן.: אימערכת טלוויזיה נוספת במעגל סגור (נפרדת)  3.7.9  

אשר ישולם  ללא ממיר וללא חיבור בפועל( טת טלוויזיה רב ערוציתלקליבלים לחיבור לכ הכנה :טלוויזיהנה לקליטת שידורי הכ  3.7.10  

  או למספר  ןלבנייאנטנת צלחת מרכזית חילופין ל .)פק שרות זהאשר תס ערוצית -לוויזיה הרבלחברת הט רות נה ישיע"י הקו    

  שרות זה).ונה מספק ע"י הק  ש(ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.Fדיו רו 33, 1,2לקליטת שידורי ערוץ  בנינים    

  :מיתקנים אחרים 3.7.11  

  ת שירות, יש ם הפונים למרפסבמטבחיישיר לקיר חוץ לרבות אוורור  ללא מטבחיםבחדרי שירות, בחדרים סניטריים וב -   
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   להתקין צינור מצויד במאוורר מכני לקיר חוץ, לרבות רפפת כיסוי.     

  תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמל הישראלית ית. המערכת מערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמל הדירת - 

 נים.החשמל המשתזנת תעריפי הותאפשר    

  (שלושה חיישני זרם עבור  רתית אשר מתבססת כל רכיב המודד זרם חשמליבלוח החשמל הדימדידה יחידת  :תכלול המערכת   

  ד את הנתונים בצורה מקומית ומציג אותם אלחוטי המקבל ומעב, יחידת תקשורת לשידור אלחוטי, צג דיגיטלי לוח תלת פאזי)   

  הצג יציג  מהרצפה.  מ' 1.5גיש ובגובה במקום נ כניסה,בואת ה/ במ כניסהבסמוך לדלת ההדירה תקן בפנים הצג יו בצורה ברורה.   

  ואת עלותם הכספית.  (בקוט"ש) ברתוהמצט  השוטפת לפחות את נתוני צריכת האנרגיה   

  .3.5 יףת פתחים סעראה גם בטבל לרבות מנגנון פתיחה ידני, ים/שמל להפעלת התריסחשמלי כולל נקודת ח ים/תריס -   

  

  

  חימום, בדירה: ירור /מתקני ק  .       4  

  ן.  אי מרכזי דירתי מיני מיזוג אוויר  4.1  

       :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת הכנה    

   חלקי ללכ וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר קרתת לתחתית בצמוד למאייד ןמתוכנ מיקום .1     

  ;הדירה         

   המתוכנן המיקום יןב הרצפה במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה"ת לרבו הנדרשות תהתשתיו ביצוע .2     

   אמוצ .יסההכב מסתור לניקוז או רצפה למחסום המאייד ניקוז 2.5* 3 נפרד מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה וםהמיק  ועד למאייד          

  .בפועל המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי עותבאמצ הסתרה לוליכייד למא "צמה"ה         

  .קיר המסדרון על התרמוסטט  למיקום עד המאייד ממיקום קיר דלפיקו ריק  שרוול התקנת 3.            

  .ווירא מיזוג מהנדס ידי על כתהמער לתכנון בהתאם יהיה ההכנות מיקום .4    

  .ביםהמע / המעבה וםלמיק  רומוסת וצנעמ מיקום .  5            

ם להתקנת מזגני תבוצע גם צנרת ניקוז כהכנהח) בכל אחד מחדרי הדירה (למעט בחדרי הרחצה, השירותים והמטב .: איןמזגן מפוצל   4.2

  היהצפה ומוצאה ילוי הרבקיר ובמי הניקוז תוסתר עיליים (מפוצל). למרחב המוגן הדירתי יבוצע ניקוז מחוץ לחדר. צנרת

ם אביזר ן לסיפון מתחת לכיור, הכול בהתאם לתכנון מהנדס האינסטלציה. מקום מוצא הצנרת יוסתר עצפה או לחילופיסום הרעד מח  

  .פקק חרושתי מתאים וסגור עם 

    .איןיזון ממערכת מרכזית בבניין: מיזוג אויר דירתי הנ   4.3

   .איןרה: ום הדיום מים וחימ ת להפרדת חימ כת הסקה הפועלת על ידי תנור גז דירתי עם רדיאטורים למים, בעלת אפשרומער    4.4

  נקודה לתנור חימום הכוללת שקע מוגן. בחדרי המקלחת ואמבטיה תבוצע. : איןועל בחשמלמום הפחיתנור     4.5

  ש, במיקום לפי תכנון.י: חשמליים קונבקטורים    4.6

  .: איןקק"ל/מ"ר 120-80, רצפתיחימום תת ת מערכ    4.7

  : אין.מיתקנים אחרים    4.8

  

  

  

  : ובטיחות בדירה, במחסןי כיבוי אש סידור*  .5

  . : ישש)(באם נרכ במחסן .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר מטית (ספרינקלרים):כיבוי אש אוטו מערכת  5.1   

  .רשות הכבאותדרש ע"י ישי ככל: גלאי עשן  5.2   

  יש. מערכת סינון במרחב המוגן (ממ"ד):  5.3  
  

  ,"י רשות הכבאותע דרשיי, ככל שעליהם ות חיפוי/ציפוילרב ,ות אלוכיבוי ובטיח גילוי, סידורי* התקנת     

  תיכנוניות. עקב דרישות , ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר כנית המכרבתו יוצגו לא בהכרח     
  

  

  ושונות: עבודות פיתוח  .6
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  חניה  6.1  

           ;מגרש: בתחום הכולםלפי היתר הבניה. : לכל הבניינים סך הכל מקומות חניה  6.1.1     

  אין.): לפרט ( חניות במקום אחר       

  כנית המכר.כמצוין בתו: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר: יש, כים (פרטית/משותפת)חניה לנ  6.1.2    

   פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה (עם הצגת תג נכה רשמיסביבה//המגרש מסומן בתכניתיה לנכים כחני     

  שאינו נכה. הבית וגם לדיירבין כלל דירי נכה, התחבורה), ובהעדר רוכש  משרדמטעם      

  : יש. המערכת תאור ריכל.הנחיות האדלפי  ,בטון/ אבנים משתלבות חניה לא מקורה: גמר רצפת  6.1.3    

  יש.: מהכביש ה לחניהגיש  6.1.4    

  ר.: לפי סימון בתכנית המכמיקום אחת לפחות.: מספר חניות לדירה  6.1.5    

   ין.א :לחניהבכניסה מחסום   6.1.6    

        

  פיתוח המגרש  6.2  

  צוניתהחי הרחבה .ןייבנל ניסההכ ואתלמב עד חובמהר חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום רחבת כניסה חיצונית:   6.2.1 

  .לפחות ר"מ 20 של בשטח דולצי מלווה גינון בעל ומואר, ]יןילבנ הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף   כניסה שביל ולתכל       

    ככלהריצוף יהיה  : בטון/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית/אחר לפי תוכנית האדריכלר: חומר גמדרגותמ /שבילים  6.2.2    

  .ירעל גוון בהניתן בה       

  : אבנים משתלבות/ אבן טבעית/ אחר לפי תוכנית האדריכל.חומר גמר .: ישיםם מרוצפמשטחי  6.2.3     

  גינון חסכוני במים בהתאם  י תוכנית אדריכל הפיתוח)(על פ .יש :חיהצמ מצורפת).  ת(על פי סימון בתכני.יש: שותפתצר מ ח  6.2.4    

   לאות.להנחיות משרד החק        

  ן מותרת שתילת צמחיה בעלת שורשים רדודים בלבד (לא עצים  קרת בטומעל ת (כולה). טון.על תקרות במ חצר,      

  ך). ש להיעזר בייעוץ מקצועי לשם כי-יםולא צמחיה עמוקת שורש      

  יש.   :כולל ראש מערכת ממוחשבגרש במ  השקיה מערכת  6.2.5    

  לשטח  ונהחלקה) הכוכולה/ה על תקרמהמכר (חצר, פי תוכנית ל :חדריאה לחצר מ יצ; יש: חצר, צמודה לדירות הגן  6.2.6    

  . לא מגונן וללא מערכת השקיה      

        

  ,שוחות וכו') צנרת,מרזב/ים, (, חלחול ומים ביוב, גישמה/ות, גזיתכן : גן צר הצמודה לדירותפירוט מערכות משותפות, בח  6.2.7    

  ).כרח יוצג בתוכנית המכרבה לאוש ןהעניי (הכל לפי כיבוי קשורת,תחשמל,       

יציאה נוספת  שככל שי מ'. 2.5ובעומק לפחות של  מ"ר. 7-לא פחות מ: יש, בשטח לדירה/ות גןף בחצר הצמודה רוצמשטח מ   6.2.8    

  ס"מ מכל צד. 30מ' ולפחות ברוחב פתח היציאה בתוספת  1.20בעומק מינימלי של  מרוצף ית יהיה משטחלחצר הפרט       

  ת הרשויות. רישר הבניה ודלפי היתחומר: : ות של המגרש/תחזיב גדר  6.2.9    

  .ולפי קביעת החברה לפי תוכנית הפיתוח המאושרתבגובה ממוצע       

  .ןאי): בחלקה הקומה פתוח(ת עמודים מפולשת קומ   6.2.10    

  

  מערכות משותפות  .7

  מערכת גז:  7.1  

  ר בתוכנית תואהמ ובמיקום ,, בתאום עם חברת הגזקרקעי -תת גז י/צובר באמצעות סידור מרכזי הכנה לאספקת גז:   7.1.1    

   ת הנאהוזיק  הנצורך תינתבמידת ה המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או המגרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברה      

  הינם בבעלות חברת הגז. ,מובהר בזאת כי צובר/י הגז כאמור   להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.       

  ;ש: ימרכזי לדירה ממקורצנרת גז   7.1.2    

  ).3.6(סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. וך הדירהרת אספקת גז בתצנ  7.1.3    

  

  :סידורים לכיבוי אש  7.2  
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  ץ הבטיחות.שות רשות הכיבוי והנחיות יועע"י דרי שידרש ככל :י מדרגות/חדרפעלת לחץ במערכת לה  7.2.1    

  אין.: דוריםרוזפ/במבואותמערכת ליניקת עשן   7.2.2    

  ץ הבטיחות.שות רשות הכיבוי והנחיות יועע"י דרי שידרש ככל :קלרים)מתזים (ספרינ –ית בוי אוטומטמערכת כי  7.2.3    

  : יש. לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.בות ארגזי כיבוי ותכולתןעמדות כיבוי לר  7.2.4    

  י והנחיות יועץ הבטיחות.יבוהכע"י רשות  ככל שידרש גלאי עשן:  7.2.5    

  בשטחים משותפיםיבוי רונות כ, ברזי כיבוי (הידרנטים) ואשא כיבויו גילוי מערכותבות ורי הכבאות, לרסיד כל הערה:         

  מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. פרטיים, או       

  אין. : בחניוניםאוורור מאולץ   7.3  

  אין.: דירות)ת הזנ(לה מערכת מיזוג אוויר מרכזית  7.4  

  .אין ים:ם לשימוש הדיירר/יג אויר בחד מערכת מיזו  7.5  

     הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת וקמוימ הדואר תיבות מיקום: לדואר שגוי. 1לוועד הבית,  1לכל דירה,  :תיבות דואר  7.6  

  . 816י"ות ובנייה תכנון נותתק  לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו ,בנייןל     

 : ם אחריםקנייתמ   7.7  

  מיקום וכמות: .וכו'ניין בב דר/ים לשימוש כלל הדייריםח בחלקים משותפים),(תאורה ר מים, מערכות מאגת מים, אבומערכות סניקה ומש    

  ת המתכננים והיועצים.תוכנילפי 

  

  חיבור המבנה למערכות תשתית   .8

  מקומית.ת הלפי הנחיות הרשו: חצרל פרד נ םמימונה : יש; לבית ראשימונה מים יש; : חיבור לקו מים מרכזי  8.1   

  יש.  רכזי:ב מ חיבור לביו  8.2   

  מונה.לא כולל התקנת ; יש. בהתאם להוראות חברת החשמל ,חיבור הבניין לרשת החשמל  8.3   

  .וניםטלפה חיבור הדירה לחב'כולל להיתר): לא  תכנון והבניה (בקשהבהתאם לתקנות ה :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים  8.4   

   ).3.7.10 נה בלבד (ראה גם סעיףהכ .אין :)נטאינטר/הויזיטלו(ת תקשורת לרשחיבור הבניין   8.5   

  עבודות שביצועם בפועל במחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, רות ת: כביש, מדרכה, קיפיתוח כללי הגובל במגרש  8.6   

  .ברההחה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות יעש    

   "י הרשות המקומית.יקבע עורי שבשטח הציבכז במיקום מרו: האשפמתקן/ים לאצירת   8.7  

  .הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה    

  

  רכוש משותף  .9

  :תיאור הרכוש המשותף  9.1  

  באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.: מקומות חניה משותפים 9.1.1     

  .אין: )יתחלק פתוחה ועמודים, היס (קומת כנ חלקית תקומה מפולש  9.1.2     

  חלטת בחברה.לפי ה: לדירות ינם צמודיםשא םסנימח  9.1.3     

    מ"ר. 14 -פחות מבשטח: לא  .יש: בכל בניין מבואה (לובי) בקומת כניסה  9.1.4     

  יש. : בכל בניין מבואה (לובי) קומתית  9.1.5     

  .כל בניין)(ב 1): (מספר חדרי מדרגות  9.1.6     

   .בניין) (בכל 1 :תמספר מעליו: יש; יותמעל: יש;  פיר מעלית  9.1.7     

  יש. קנים על הגג: ס על ידי מיתהחלק התפו פחות: לגג משותף  9.1.8     

  ממ"דים. -נים דירתייםיש מרחבים מוג אין. :ממ"ק/ מקלט  9.1.9     

  אין.: חדר דודים משותף  9.1.10     

  שתדרוש רשות מוסמכת אחר  מיתקןוכל , תמערכות סולאריו :כגון )שותפותמ ו/אופרטיות ( טכניותיש מערכות : מיתקנים על הגג   9.1.11    

  ין. על פי כל הד      

  . ; יששטח ללא גינון : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש חצר  9.1.12     
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כמפורט בפרקים ו טכנייםוחדרים  רתכות לרבות תקשוחדרי מער: מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף  9.1.13     

    המכר. תמשותף בתוכניו כושמסומנים כרהחרים במפרט זה, א

  

  שאין להוציאם מהרכוש המשותף: )מיםיבאם קי( חלק/ים  9.2  

  , (מילוט).י מדרגות/חדר  9.2.1    

  קומה טכנית.   9.2.2    

  גישה לחניה משותפת.  9.2.3     

  ומת כניסה.לובי בק  9.2.4    

  י.לובי קומת  9.2.5    

  על הגג. ים)המשותפ( אל המיתקנים השוניםשה מחדר מדרגות גי  9.2.6    

  מדרגות אל חדר מכונות.גישה מחדר   9.2.7    

  . (משותפים) קומתי לחדר/ים טכני/יםגישה מחדר מדרגות או מלובי   9.2.8    

  .על הגג  םמשותפי התפוס על ידי מיתקנים –חלק הגג   9.2.9    

  .מעליות  9.2.10    

  גנים בדירות).יש מרחבים מו -ןאי( ."ק /מקלטממ   9.2.11    

  שותף.ככל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש מרטיות, חדרים טכניים וחלקים למעט חניות פ קומות חניון: ראח חלק  9.2.12    

  

  בית משותף  9.3  

   יתמשותף או בבמכר דירות), המוכר דירה בבית חוק ה –לן (לה 1974 – דלחוק המכר (דירות), התשל" 6בהתאם לסעיף   (א)    

  של התקנון המצוי  בית מבטל או משנה הוראהו להחיל על התל הבית או שבדעל עירשם כבית משותף והתקנון שחהמיועד לה       

  אלה העניינים:ו עניין; ואות המכר פרטים על יין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזההמתייחסת לענ       

  שותף;המחלק מהרכוש הוצאת   )1(       

  וד לדירה;הצמעורו של החלק ברכוש המשותף שי  )2(      

  תפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;שיעור ההשת  )3(      

  סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;  )4(      

  ר דירות;(א) לחוק המכ3רך האמור בסעיף כון בצו בדכל עניין אחר שקבע שר השי  )5(      

  ל אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב א) יראוהו, ע(קטן  יים בסעיףמנופרטים על עניין מהעניינים המוכר שלא מסר   )(ב    

  המשותף.  מצוי לגבי אותו עניין יחולו על הביתשהוראות התקנון ה       

  

  :צמוד לדירהשיעורו של החלק ברכוש המשותף ה  9.4

  להסכם] 6.3[ראו סעיף  .ותאם לדרישת הרשויהתלשינויים ב בהתאם לחוק המקרקעין ובכפוף

  

  ל הבית:ות בדבר ניהוטסדרי קבלת החל  9.5

  .1969 -יהיה על פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכ"ט   

  

  :שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו  9.6

  ת הרשויותובכפוף לשינויים בהתאם לדריש ק המקרקעיןבהתאם לחו  

  

  י קביעתה הבלעדית של החברה.ית המשותף לפבב ויוצמדו לדירותתף ם המגרש מוצאים מהרכוש המשומות החניה שבתחומק  .א

  החברה.  ויוצמדו לדירות שבבית המשותף לפי קביעתה הבלעדית של המחסנים יוצאו מהרכוש המשותף .ב

  לעיל). 9.2.9סעיף החלק כאמור במרפסות וגגות (למעט  .ג

 וש המשותף. מוצא מהרכ מגרש)ב (ככל שיש יםחדר השנא .ד
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'וספים שיועברוים מסמכ  ספח א  ציגותלקה ולהבית המשותף. ו  

   .הערות כלליות  ספח ב' 

  .זיכויים טבלת       ספח ג'

  
  

  מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות  – 'נספח א  

  

  המפרט: תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של  10.1   

  דירה.ה(חיצוניות) של ר ומידות כלליות כל חדדות של מיוללת הכ 1:50 -ה בקנה מידה לא קטן מתכנית הדיר  10.1.1     

  המשותף בקומה.הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מצאת הדירה בקנה מידה לא קט תכנית הקומה בה נמ  10.1.2     

  בקומה.משותף ת סימון הרכוש הללהכו 1:100 -כנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מת  10.1.3     

  המשותף  הכוללת סימון הרכוש 1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן ממפולשות; קומות מומות ניסה/ ק קומת כ יותתכנ  10.1.4     

  .1:200ה בצילום מוקטן לקנה מיד ושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף      

  .1:100 -מ מידה לא קטןתכנית קומת גג בקנה   10.1.5     

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250יתר בניה בקנה מידה בלת הומית לק שות המק לר תכנית המגרש כפי שהוגשה  10.1.6     

  וגינות צמודות.
  

  בהתאם לכל דין לרבות על פישיש למסור , ת ולחומרי הגימורורכלכל המע ושימוש בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה  10.2   

  ירות בעניין:ד חוק המכר     

  ורם.ל גימהדירה ערכיבי  כל פעולות שוטפות לתחזוקת  (א)     

  מערכות מיזוג אוויר, מערכות בטיחות, בדירה לרבות  השירות המותקנות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות  (ב)     

  אלה.ב מערכות אלקטרומכניות וכיוצא      

  ת, אם נדרשות.יוטפות ותקופתתדירות ואפיון ביקורות שו  (ג)     

  ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.תקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/מוכות הוד ומערת של ציריומפרט טכני ותעודות אח  (ד)     
  

  של המערכות וחומרי הגימור של ה וק תכנית והוראות תחז  ה בבנייןהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונ  10.3   

  ין:עניבות דירהמכר פי חוק  דין לרבות על למסור בהתאם לכלה יין שיש חובהבנ    

  עולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם.פ  (א)     

  מערכות מיזוג , מערכות בטיחות, מעליותהשירות המותקנות בבניין לרבות ללת ותחזוקה מונעת של מערכות תחזוקה כו  (ב)     

  באלה.צא ויו מכניות וכאוויר, מערכות אלקטר      

  ות.נדרש אם יות,ותקופת פותאפיון ביקורות שוט תדירות ו  (ג)     

  ה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנ  (ד)    

  מיליה.יספק ומספר  וןניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפהברשימת צוות המתכננים של   (ה)     

  חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות נסטלציה סניטרית, של אית בלבד והמשותפות ) למערכAS MADEכניות עדות (ת  (ו)     

  אמור ה המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה כניות במבנה ובפיתוח.ומערכות אלקטרומ      

  .שונה שתמונה) מיד עם מינויהעלי הדירות (הראב ו הקבועה שללמסור אותם לנציגות הזמנית א      
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  הערות כלליות ואזהרות –ב' פח נס

  הערות כלליות למבנה ולדירה

  .ר הבניההתקפים למועד קבלת הית לאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי,כל המוצרים והמ .1

  2010-ע"תש) 3' מס' (תק  לאנטנות מיתקן .2

 לקליטה אנטנות ומיתקני) מ"אק ( משותפת לקליטה אנטנות מיתקני: 799 י"ת, ישראלי תקן פיל, חובהה שידורי לקליטת לאנטנות מיתקן תקןיו ןנייבב

  ).א"אק ( אינדיווידואלית

 כלשב המבטיח אחר הסדר קיים אם החובה שידורי לקליטת לאנטנות מיתקן התקנת לפטור את החברה מחובת הוועדה המקומית רשאית .3

הן  החלל בהןאו סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה /יכוסו בתקרה קלה וומערכות כאמור  םשלות לאב חובה שידורי לקלוט  ניתן יהיה ירהד

 עוברות. 

לים (ברזל) וכן התחמצנות מינר , "עיניים" ים,גוון, גידבדלי מרקם, ו תופעות טבעיות כגון: היתכנובכפוף לתקנים, ף וחיפוי באבן טבעית, בריצו .4

 .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

ם פינות רות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטוחיפוי קיב. ידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםיפוי ובריצוף יעשו מרווחים (פוגות) במבח .5

 .(גרונגים)

שמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות י המבנה ו/או המגרש, לחברת החחומשטח/ים בתק יודגש כי באם תידרש החברה להעמיד למניעת ספ .6

ובזכות  לצורך גישה, כן ןניימתקני הבלרבות שימוש ב מתחייב לאפשר גישה חופשית יין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונההבנהמשמשות 

 ים אלו.גין שטחפטורים מתשלום מיסי ועד בית בלו ו גופים אועות הקרקע למעבר כבלים. כמו כן יהימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצהשי

 .ם או רעילים, באריזות פתוחות או סגורותם דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפיסניחל איסור חמור לאחסן במח .7

ניין. קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבכול שיהיו תקרות מונמכות, י ם"י הדיירירכשו עשי (ככל שקיימים), במחסנים .8

 ש ובתפקוד.ע בשימוובאופן שלא יפג ונפרד למחסנים בלבד המשותף הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש

אך לא  ליצור הפרעה ליםהחלל ועלויותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החמים ויח' מיזוג האוויר באם של דוד המים  מםמיקו  .9

 ן הקבוע במפרט.פחות מ

ות עומדת בדרישביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם  מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק באם יסופקו ויותקנו מערכות  . 10

 ות לרעשים ומפגעים.התקנ

ת ות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנחות בשלוש השנים הראשונלפ אופן תכוףהמוגן, ב להדגיש כי יש לאוורר המרחבחשוב  . 11

 .טון שמהם עשוי המרחב המוגןרות הבבאגרגטים (חצץ), המופק מבטן האדמה והנמצא בקי אלהימצסלק שרידי גז ראדון אשר עלול ל

  חניות, מחסנים ,ותשטחים פרטיים, כגון גינבו ואשר יעברת אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה שוחות ביוב או צנרת או מערכו יתכנו . 12

 הפרויקט. ומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי מיק ומרפסות פרטיות, מספרן ו

פתחי ביקורת, השייכים לכלל (מים, ביוב, ניקוז וכד') וכן עוברות צנרות סן או החניה, יתכן ואו המחדירה, ה תקירות ובסמוך לתקר ברצפה, . 13

 ם משותפים. לקיומהווים חהבניין, 

 ם לגרום לשקיעות בריצוף זה.המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולי יעהים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסברכבנסיעה  . 14

 בכל מקרה זכויות הרוכש לא תיפגענה.ו התכנון ו/או אישור הרשויות.ומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי ספר מק יתכנו שינויים במ . 15

 חמימני (גפ"מ), למרתפי חניה תת קרקעייםלרכבים המונעים בגז פ יסהאסורה הכנ . 16

 משותפים במרתף/ים.ם או בשטחים פרטיי בגז פחמימני (גפ"מ),מתקן המופעל ל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל סף חבנו . 17
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  טבלת זיכויים  –' גנספח 

  

  
  ותהערות מיוחד 

    05.12.2017  -  12הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה חייב של משרד פרט המבמשים אלו הינם אך ורק הנדר ריכוז זיכויים .1

  . ם מע"מלעיל כולליהמחירים הנקובים  .2

  

  
  : מקרא

  .  יחידה -יח' 

    אורך. מטר  -מ"א
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 תכולה   נושא
  ערך כללי לזיכוי 

   ל מע"מ כול

 ן מטבח ארו
טח העבודה, חיפוי בגובה  ארון המטבח  עצמו, מש

ים חמים למ הס"מ לכל אורך המשטח, סולל 60
 דר במפרט זה וקרים וכיור מטבח, הכול כמוג

 מ"א₪  1,000
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                        ___________                                              ____________  
  חתימת המוכר                                                                 חתימת הקונה             

 

  , ג'ב'נספחים א', 

  31  מתוך 31 'עמ  19.08.2020תאריך: /1-3ים ניינב /ט מכר (מקובץ) למשתכן מפר / רמת שלמה, ירושלים /אפי קפיטל משכנות בראל  /בניהמסד לאיכות ה
 

 תכולה   נושא
  ערך כללי לזיכוי 

   ל מע"מ כול

 לות למיםסול
  קלחתיה, ומ, אמבטסוללות למים בחדרי רחצה: כיור

 הקיים בפועל הדירה) (לפי 
 ₪ ליחידה   200

  ₪ ליחידה  75  ---   לפוןנקודת ט

  בית תקע
גיל במעגל משותף (לא מוגן מים ולא בית תקע ר

  מעגל נפרד / כח).
  ₪ ליחידה  125

  דלת כניסה 
  למרפסת שירות

  כוי בגין כנף הדלת בלבד. זי
  לבצע משקוף בפתח.  חובה

  ₪ ליחידה  750

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


